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França realizou experiência nuclear no Saára
Convênios Escolares imprimem novo caráter ao ensino

Desde que assumiu o G;:J- alcance de todos os cata- déríoi: 7. otnásío Imacu- do Sul, (Normal 20 Ciclo) ; nâslo Salesiano - rtajaí (Secundâr-io) ; 15. E. N. e

vêrno do Estado vem o Sr. rtnenses Que desejam es- lada Conceição _ vtdetra, 10. Ginásio São José -::5. (Ginasial); 13. Esc. Nor- Gin. Madre Regina - Ara-

Celso Ramos se dedlcando tudar. (Secundário) ; 8. omésto Bento. do Sul, (Secundá- mal Sag. Coração Jesús - ranguá, (Normal e Secun-

com o máximo interesse;\ Apresentamos abaixo n Mater SalvatorlS _ Tan- rio); 11. Esc. Prof. Fem. canctnnas. (Normal 20 Ci- dárrcj ; 16. E. Esc. Paraíso
atender as deIlclências en- relação dos convênios es- gara, (Secundário); 9. E;;- Santa Inês _ Canolnhas. ctor: 14. Ginásio N. S. Mãe da Criança _ Urussnnga,
centradas no setor educa- c-reres aprovados pelo Go- cela Ruy Barbosa _ Rio (Prof. Feminina); 12. Gi- dos Homens - Araranguá, •

t cont. na 7/1. pág.)
clonaI. A construção de vernador Celso Rumes em

��:�:;:o:;:f: �:.�i::E �':�d�::�;�o:�:��:':��� Departamento de Estado reconhece:
:���ii,:!.�:;�sc;�:F:i�i; :�/s:�:;!���',:,:l��:�;;� Comunistas nao exercem influencia
vidades paralelas .vém se vados amda esta semana

desenvorvencc em' Santa ""O onere do zxecuuvo..

no
. Gove�rno BrasileiroCatarina, ampliando as poso 1. Ginásio Dom Orione _

sibliidades estaduais nos Slderópolis, {Médio); 2.

�����.��S da educação � �i�:,Si�G71��:ti�l)�ei3.-G��::' WASHIN6TON 19 (O ESTi\DO) - RIO 19 (O ESTADO) - Fontes do,
m��1:�1�:t�'�po�t�d��I� p�� sto Munic. de Urussangn - .. Porta voz do Departamento de estado Itamaraty declararam que ainda hoje, o prcp,
ra o desenvolvimento dI) ������o��a, 4:l�0���'J s���.11 acaba de declarar que o govêrno norte ::1.111(:- sidcnte da República deverá receber do enl�,
��:i��a�:nd�;scs:n������ �s� Coração de Jesus - Brus- II ricano, não considera que os comunistas c-

. baixado)" brasileiro cm Washington, rClató-,
colares, firmados com es- ���:m:?����O; �OI:;U��co�" xerçam influência substancial na política elo rio sôbre a interpelação mandada fazer jun-.
taberecímcntcs, partlcula- caorn-at. (Normal 20 CI-' govêrno brasileiro." to ao guvôrno norte americano, sôbre as pa-.
res, rbjetlvllndo c.olocar, cIo); 6. Ginã�io Padre An- , lavras do embaixador Lincoln Gordon. •

-"NõrdeSle:"··siiôãçãõ-�ê---- '''Voi-dà-ilmencTãuriiêriiãpôíêôêlâ
Calamidade Pública

ARGEL 19 (O ESTADO) _;, A Fran
ça realizou uma explosão atômica subter
rânea, E' informação oficial do govêrno ar.

gelino. Por outro lado a França nada falou
à respeito, até o momento, Em virtude da 0-

corrêneia, a assembléia nacional da Argé
lia foi convocada as pressas para examinar
as medidas a serem adotadas pelo govêrno-

ARGEL 19 (O ESTADO) - A expe
riência nuclear francêsa no Saára, teve lu
gar ontem, segunda feira, num local a 170
kms, ao norte de TRANSMANRRET, pouco
antes do meio dia, segundo informou fonte
fidedigna de Argel. O embaixador francês
sr. C?eorge Goufrô, visitou, pouco depois, Q
presidente argelino AHMED BEN BELLA
par� cn,nll.(�icar-Ihe oficialmente, que a ex�
perrencra, [ora realizada.

USAf empregará novo avião

Conversações Germano:
Britânicas ... R1CH VON BRETANO, pre-

sidem:e da b,mcada pada
menta r democrata cristã.BONN, 19 (OE) - Par

tiu esta tarde de Bonn ru

mo a Washington ,onde
p.ermanecerá 5 dlll.s HEN-

O politico alemão, realiza
rá conversações com Ken

nedy � Dean Rusk.

RENATO B;l/�BOSA Não contamos com espíri
to uniLersitário, que no

vizinho Estado, ê pr�cesso
qlle (lula de 19�2. Não di:;-
1)(Jmo.ç da maior Universi
dade do paiB. Mas sempre
tiVC1/WS peito Vivíamos
elogiando a prata d� casa

110, nos festins bârbaros d� ne1n sempre boa, _ ê veT
parnwt{luárus e C(1)e1i.� - dade _, mas a única <te
tas, pelos crmibais do t"m· que dispunhamos. No Im
po...

, pedo: _ Jeronimo Coelhv,
na Mari1!ha; no gabi1le!e

ReeI1COn!ramo-7ws, mui- Alves Branco; Silva Mafrr..,
to majs tarde, na iusv.li- na Justiça, no de Martinho
ciência cardíaca do govêr- de Campos. Na República,
no Café Filho, - Milton d o período de Lauro Müller,
eu -, na meSma faixa. 1;16, ministro da Viação e das
vindo da Chefia da CaHt Relações Exls.riores. No (j(l.
Civil do Governado!' d,) vêrno Washington LUiz.,
Paraná, para chefiar o OeUIJámos três pastas eni
gabinete do Mi1lilllro Mu- um ministcrio de sete, com

sem n:J(:f'in.� ele conquistas ESS� PR do. Paraná 'o.i nhoz da Rocha. Eu.., convo- ta i'llhapa da presidência do
jntcrlJ/crnelh·i".� c' sem �e exce?a� �IO palS. Eclodiam, cado por !I.ma amizade Lloyd, de grande relevo e

prcocu1)ar com a.� Inlen- elll medlta e surpreendente maior de trinta anoli, ._ e importância. Depois o p.�_
ções do Pe1tlalJrmn, Clt com primavera, como por en- só por i�'so -, para assc/j- dado de Nerêu Ral�os, an
os planos da Unirlo Soviêti- cnulo, {lo.velho tronco, 110- sarar, como o mais moda- de alcançámos atê a chefiCA

doso.: esclerosado onde ri to e alJrtgado de selts au:ri· da nação. Se Milton Car
rcvilalizução da seiva cor- !iares, o Miuflitrn Aramis neiro tivesse nascido aqui,
ria com tremenda dificul- Ataide, na 1)UlIla da Scnldc. não e�taria hoje em de-

Herdcifo c c(lltli/mado/ dade. brótos admiráveis: Sempre faltou aos 11:1ra- manda com a Reitoria dt!
dll/; lrac1ir·iÍf'.<. (113 inteliycn- - Aramis Ataíde, Milton naelll1e6 o que Clt demnni- sua Universidade mas, co
eia, de I/Owlurle, de cultura Carneiro, Bento Munhoz naria de convivio federal. mo expoente de cult!Lr{/
moral (!

.

.\"(I1UlIJS(l Profelisor d" Rocha Neto. Renato Va- Passaram 7Jela 7)O!itica do brasileira, em um grand'
Pelit Cunt�r(l, (/ue estaria lente, nomes e corações Imperio, sem maiores /lflr- cpltro de estudoll de Nor-
110 lresca/ante flori/eglo mais chegados aos meus. maçÕ(!s. Quase anOllimo.�. te America ou da Europa.
da Santa Madre Igre;II. se Esfusiantes e formosos re- em termos de prestigia na- Milton com habituais exft
não houvesse se compro- nascentistas baixadas, por cim!fd. pela da Repüblica. géros de coração, debruça
metjdr; lauto com o Gran- vezes, em propaganda, do Perdiam-se e insistiam 71(( dos nas dedicatórias der
de Oriente do Brasil. - chapadão dll Serra Geral á argumentação muito em r(J.... '.arJI"(.s, me brindou com
Milton guardou. - feliz- orla atlântica, levavam termos estG.duais e lias d�a- dois de seus livros. Ainda
mente, sem enco"plÍ-lo.� - c01lsigo códigos de honrc. 10{lo.� fle incorri'1ível subo" não nos li, como desejo.
laivos do espíritCl-l1f>rquis- originados das mais ful- ·provinciano. Dispersavam Anseio, entretanto, pela
mo dos Ericksell, sva ilus- cras traàigões. medievaj.�. energia.s, no entredevorc- kodaquização de Já n i o
tre ascendência 7,.'al/>rna. E Menetlreis e. trovadore�. menta dás p.squinas da Ru ... Quadros,,:lançada recente-
o espírito.-de-porc() 711"?�- ('f>rr'[fd"'� de rosas e d� 15 e adjàcências. menl.e e'" livro, focada
teve, 110S eventos de 30. o anemonas, garôtos pubes- pelo seu extraordinário hu-
10v Milton entre- o", de- eentes desceram cordilhf!i- NÓIl. catarinen8es não mór, e-que..otanta repereus-

temos a !mp()rttincid eco- são teve em São Paulo ,.)

Viv.mdo a pctrte mais
bela da vida no paraná,
onde formei a mentalida
de, rever Milton Carneiro,
espnirecendo em Florill1ló

polis, tem sido uma dessas

dádivas que Deus reserva

pltTa a g211te, na sua mJi- netro, identificado á anUlI

nita misericórdia. Reillte- ciada renovação. Profel
gramo-nos 110 nosso pas- SOl' de Medicina e da Fi/o

sado. Bedllíno�, ,epOUS'I11- sofia, e dos m,ris cultos -e

do a caravana dentro d" brLhanles do pais, o meu

noite, na adustão ilo deser- querido Milton, Por espíri-·
to, pCi.ra IIUS deSs3dentar- to-de-porco e só por isso.
mos com laranjinh" ou 1IOS seus devaneios parti�
coca-Gola.. Oasis esbati- dários, cultivou à PR, com
do pela lua de nosso tempo. a inocência e o.;: arroubes
Lua pura, concursada, selll de menino apaixonado po"
SC{ll/.ndCl� intc1Ir,oõcs. Lua calculista e desencanttai.a
.�C1lt /'''ca/l/ues. A nOSS(t lU!l balzaqueana ..•

qa RlUt 15, em Curitiba,

FORTALEZA 19 (Q ESTA

DO) - A euueçê« em h"l,
o ncrôcatc é de vcrdadc'I':l
clllamidade publica. cm vil'
tude das enchentes O)C!I.S,o

nadas pelas rvrtea chu"as
que ceem naquela l"cl!:ij.J.

(tuinlo anll1snário do Hos!)ital Nava!
Hoje será comemorad,,') tandc grandes serviços u

Quinto an.vereàj-ío do Hspi- Armad».
'

Ali.nove hcr'ae have_l"�,1\l:ua
Jll!�.'I80 em Ação -dê �ç ... "

jQgo apõe s�ta servido um

COQultcl, às utoridatles Pl<'.
sentes.

ta.!,Nav«l �cdJa·d.nó bll;:j
.da "Pedra Grndc", S\lli,'l
arn.rdo a Jurisdiçâu do 5.0)
Distrito Nav,,:l, Que vem pres

.--------__---------

FORTALEZA 19 (O ES
TADO- - 219 tonelada:; .tv
alimentos. foram cnviao'.s

pela SUDENE an governo
cC.arcn�e. Os ulimento� s:::.

rão dlstr!buidos cIÜ"c a:\ 1'''

pula.çÕcM flagclada�, vJ�im.M
das inundações Que uting:.,,'l
vastas regiÕes do Cear�,

Sargentos: Acordão que proibe
Eleição será publicado hoje

BRASILJA 19 (O ES"�A dOM com ... comunistaS. Mld
DO) - Serão publicado.� a- tos dêsscs candidatos, eleltus
manhã os adórdâos "�;l:iti a 7 de outubro, estão apep;:ts

vos aos julgamentoM do Tri- ':o�a�c����os �al�u��p;t�.:bunal. Superior Eleit1l';:L
"ancelando os registros ,te ç:�m mandadOM de segUJ'''�l

.SI'rgcntos e candidataM, ti

fAB em

Eslado de
Aler!a
Rro 19 (O ESTADO)
Foi determlnadQ o est":lo

de alerta para todoll os a

vlõe� du FAB no norde.'t.�.
A medida visa pO�l'\ibilitt',· ii

atendimento de QUalql)�r
caso, de cmergênciu, Pl"V,,
cado pelas enchentes nacJue

,.la região.

ínaugurucâc ,lo lfuVo eQU ,l:l i, da- euussô-s em cridas d-r
mente. .'\ dt-eue. aspecw estação. tronsmí-scra
de lima ,Ia" sal"" de C"dl:P Greenvtllc.

A "V·>z da Ameuca'. e

rutesera enciei dos ESt3d,H
UnirlO)s, aumentou " seu 'd�n

de ocão mundial, com a tO'1!.!

gudação ,II' novos tl"an'!I1',

sores 100c!llizados .'lU G,·Pt·!'

ville na Cal'()]ill:l do N><,;··

O �QuiPumcllto, o maior rlO)
gênno n� mund". é c()mp .. s

to. de �eis tran�mlsso"os ct.

550 quilO)watts. sei� de ::00
seis de '250 e seiS de 200, qUI
hl'nam possivel à VOA .;.,

brjr o d- bro da ál (la QU<' :;:1

to)'iormentc alcnnçava ,,'n

todos o)s contin!!ntes. Na :<

to, à esqued.a, o PI'esid2nl�

Kennedy, aO) ler diretamcn
te di(l. Casn Branca um,.!

mensagem por ocasião (.:<1

Universidade institui concurso
a escôlha de Escudo

O Reitor da Universld:õt
de de GOlãs, abriu o IV

CONCURSO PARA A ES
COLHA DO ESCUDO.DA
U.F.G. O concurso é orga
nlzad" mediante regula
mento que se encontra 3.

dlspcsição dos interessadcs
na Divisão de Divulgação
da Univ.ersldade de San�f\

Cntarlnll.

o Tenente Geneml Gabriel Di.sO$II)U$I. çfJ.l!fe do Set"6r �tPlanejamento (ta Força �érea dos Ettados
.
U11idOS,.d,e-

. ..:No Jhunicipj ...... d� '3ribtal, t;ô

:::;:;°:0 e�nVi;�U�ee1:ç:v:t�a��zet!'��a���11t;:'�:���d!Z� prejuiz<n sM vlllt,,,�,,s. AJ

da� pela USAF. O "Phantom", que já era �sado pela �::�a�a�o:r��. I;�: !���:Mannha em seus nortu-aotões, será empregado agora tarnente a:a.gada" e o trat-pc.la Fôrça Aerea que vem de c01itratar a fabric�çáo d� go tnte-remntdc. O gcvérn..mil �esses a�arelhos, numa encomenda Iwaliada, em l eetâ utilizun,ro helícôpter-sb,lhoes de dolares. O General Disosway que aparece na nos SOCO)TrU às vitimas.teta com o modêlo, qualificou I o "PI�ntom" como "0
melhor avião de caçu do mundo".

o Garôto do
Dr. Petit

Noticias da
Secretaria.
da Agricullma
o senhor Serretário da

Agricultura dr. Luiz Ga,

b'liel receb�u em seu ga�;;
nete 'de trabalho, n(l dia 14

as seguintes peSsÕas: D�P'J

tado Hendque Arruda Ra·

mos Que tratou de assU!l"O

re!e�ente a pecuária S'ura-

nu e agricultura da me�m3

região; Senhor Hllson Dias

Que tratou de assunto e�pe

elal; SenhO»)' Avelino Mull.,r

Prefeito de BiguaÇú, QU�

tratou do deset'volvlmen�o
agropecuário do seu mUl"ld

pio C o Dr. Paulo ToIQ�t)n
Co�ta, Clltedrátlco de Ec�·

nomia RUI'aI ,la Faculo.lo1de
de Agronomia "Eliseu Ma

clel" de PelotaS; lo dr. T,)1·:.
san ó Diretor dQ In�tit<1t"

Agl'onÓ"mico du Sul. Eat,;l'e

para

O prazo de encerramcrl

to para enLrega de' �1,lIlll
lhos será 17.30 ho:as do d!a
24 de P.bril. do corrente ano

em Goiás.
Os dois prlmclrcs tra

balhos serão contemplados
com um premio de 40 mil

cruzeiros, o 2° lugar recc

b.elá menção honrosa.
(D!v. de DLC. Est. e DI',.

da USC.)
---,,-----------------------

Centenário de nascimento
de Ernesto Nazareth

A Secretaria de Educa- mc:mo:ação do 1° Centená-

ção e Cultura. através do ri,.. de Ernesto Nazareth.

Departamento de Cultura, varias homenagens está;:>

registra na data de hoje o sendo prestadas em todo 'J

Centenário de Nasclmenb País, rnl rcgosljo 11 impor-
de Ernesto NazaJ'eth. lante data.

Graças à iniciativa de Erne!::to Nazareth nasceu

um grupo de intelect.uais c no Rio de Janeir,.. a 20 do"

musicas. que organizaram 3. março de 1863, e ê filho de

Comissão Nacional Pró Co- humilde �ervidor publico.

Regressou o chefe de
Gabinete da Reitoria

Procedente da Guana- ção llRS comissões de acu

bara e Brasilia. onde tn- 1l11llaç5.c e classif:cação de
tou de ªssuntos d'.) Interês- cargos no DASP. execução
se da UniverSidade de Sa)l- orçamentária de 1963 junt.u
ta Catarina. regressou on- ao Ministêrlo da Educáçã"
tem a esta Capital o DL c ao Ministéno da Fazen
Emmanoel Campos. Chelú ,da. foram os pr('blemas
de Gabinete da Reitoria. que mereceram atenção es-

pecial da parte do Dr.

Proposta orçamentária Emmanocl Campos. cm

da Universidade' de Sant,l Brasilla e no Rio de Ja-

Catarina� �rocesso::; de no

meação de professol'es c

ol:gãos administrativos, pro·
ceSs.os p>::nctentps d'<! saiu·

nelro.
. O ESTADp:: 'o'nl1u�a <1,)

Dr. Emmanocl <Campos vo

tos. de boas
.

<�g,s.

'. ,i

Destacou-se cem:! ml1::;l

��o�.esde � idade de 14

Sua música. essencial.
n�ente carioca. l'efiete em

sua pr duçf\o tód:l. a' at
mosfera e todo o espírito
do Rio de Janeiro.
Esclll"s:"n:lU no Uruguai

e _'\;g:�n'ina, na década de

1920. onde f btCVE consa

gração popular.
A::; suas produções estão

no gênero do chôro e do
tango. com ritmú valsea
do.

No ano de 1934, Emesto
Nazareth foi Internado etn

uma casa para doentes
mentais, no Rio de Janeiro,
de Lnde fugiu, ::;cndo en

con�rado morto trcs dias

depois.
Sua:; composições litero

musicais estão gravadas em

discos Long·playng, das
fábricas _ RCA Vitor -

Sinter - RGE - Odecn _

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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f'".t/i"It, ,.�, ""Ilrl' -t" \'r"'lr<l' S!'".. {l/o-�1l1<l ,

.1� ,'o Pt-dru Paute M[;,,(!l;I(id.

CQouvu"aúol ... ,

l'r<,r HloI.flf,lro., "'1111(1 - Dr. u"\,\IIC,' h "\"1""
C"t./,�,I /'\(\ Oonznga Dr o'\1>1l,k.' Ah'pu
I' '.1 r uht.n d'Ec;\ _ Major l:Úl'l'".�" Ju-

" IA ." r pi'" .IH (Jn.'t:) UI. nu-
i;fi,J,� ("fl�ln Walter Lange - Z\lry ;\l:u'lJ,�
ao - U!Zrlro Bartolomeu - nm.u C;t;I',,;),(

, '·'.",,1l11j,r "�I' .\I"'lio-l.,.t;:'u -

11."'01.1"" "ll1ldL· (l.. �{'Ixa :-.,',1 ['\:\1'11}
AJlI<o!l jo, ,I> !\,'lol'im - C. ,1",1."\;;1:1
111 • '''''.110 !\"I'it'ol'l A 1'''.'-

'jillll"!11J vnnas c Maurv Fl.u ('�

Representa.ntes
"l'prCM'nlllções A. S. Lar a Lida,

Iii., 'ldl, Rua Senador Dantas 40 50 andar
l,.j �! .,!/-:l4
.... , Paulo __ Rua Vjtórm 6:;7 - ccnj, ::'2 -

1 ' .I'W�I�1J
I' \to ";(' PR')P!\L Ru' (].', .\ndr I \;\�

II 'i' o! :-;ohl" i j3
1". ,"o,' t', ''ti "lJO,ndf'nte!; cm !;o<i'.� r, ... �:u

I
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I
"-""':"1'" UH,tI.anle contrato de 'l,:nrd,) I" !!I ..

l,' .. 'llII'Jl!"!
,

,',';, I,\!�:: .. ;\"'A�:;;. I'.;'�::_UI""\)"
.
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o t�édico (IUe
venceu a varíola

j),'vcmos ao médico in�lt's EDWAPJ)
JONNOR a quase extincão (1<'15 mortes (),'J'

V;ll'íola. Jonnor, chegou a esta descobert;j,
auxiliado Del' uma camponesa que lhe dl5s�

fJlj(' os homens Que contraiam as "bexigas Je

\':H'a" náo eram atacados pelo tCZ'l'j\'d m�:l
tI:l vadola. Inspirando-se ncsta ideia. apú:;
lllt�(,S de estudo, JOlU1CJ' cO·lscgl1.iu ap�rLj
(';'::1' fi \'ucina anti-\'31'ío1ica (:HC foi adota(!a

;.,'10<. jJCNCS da Europa, ob;·:gnlóri;:;Jnen: .. ,

11:[ (!(,Le!a61c do mal. Até hoje csL:.t \-aCJl1'l

\1111 ('u'l1il,rindo sua miss.:'io e dl'\':mCl'::': a C!I
{' " :-:, 'li criador a extinção elas epidemias Je
V"::Jl·íO!'1 que causavam l1.1ilh;)rcs de mort.... :,.

- P.I�,�!!,'.E: O HQME.l\l {Kfrt -�'::=-�:
IJl,U "OLHO:>' (,OS CI.(;<);;

Os cegos, devem a um companheiro (J.
. jníol'túlieo a p.os�ibilidade de podel':m es�u

d:1J' e instn!l.irem-se através de livros criacl(;s
(.... l",ci�dmente para êles, Em 1784 foi cri.lct.J
(j II/'ill1�il'0 institutc para cegos, onde foi in!.
d:idtl (I ensino atl'avés de livros "Jido�.:· p�h
'<ll(J () 'rilneil'o homem a intereSS31' .. se pe!,1
insíl'(!f;i!(J tbs pessoas que n2.\') podem contUi.'

(";111 íl vio;.;l8, foi um nobre fl'anc:Ê's:' Haus. Fnl
tk flue fundou o �)l'imeil'o lllslituto e Cl'!l'l.1
n IlJ j!ll(.'iro livre cHIe podia ser. lido pejo tah1.

Pllí'{"tl f'ste seu livro n5Q foi rlc muito su�c<.;

P,O, !Jois seu método necessitava de muito C's

I':l(�(). Outro francês, desta \'ez um oficia!,
('i'íon uma escrita de pontos e a �f1Si!1011 a L11�1

('('go: Braille. Este a simpli[j('cu e a tOl'no',
dt"-sdc 1879 a escrita univcrsnl para cego;Y
llfJjP. êRtes desventurados il'rnãos. podem ,i

I 1';1\'( � Jos livros Braille conhecerem as m;·

LH'i!h.1S do saber e participar ativamente da
Vltl:! (omunitál'ia.

Os GregOs /e a
tl1Hsica

A música teve grande influência na :w

'{iguidade, na formação éU'li:o:1il8 dos ,POVL1<;.
No entanto os gregos se destacaram dos d�
mais nela beleza de sua música. Com a flau
L1. a lira e outros in�trumenlos &-10s obti
nh2m melodias de {Ima harr,l0nia excepcio
nal. Os gregos deram à música o rC'fJuint? (;<-1
:11'1.(' considel'an:lo que ·ela dc\'ia tr;,msm:it ,.'

no ouvinte uma sens;.1t"Úo de r')7, (' Llicidad'.!
Da música grcC':l antig:l dH'W)U a1é né.·,

apr'nas algum; E'��i.:,�':'s ".;'1';'1. (;1<.:1' e trechú3
de hinos do século n 1\C, .:\�:::im como fri:l,g
nwntos espal'::;os de Ullla tragédia musical.
E e�sa dedicação extrema dos gregos à mú-
5ica' pode ser comprovada pelos inúmeros
desenhos de vasos e murais enc:ontraclos nas

v'ações arqueológicas. -

Un.camcntc por injunçó-s
de remíuc. passe um" «u

-ur-e V<'Z por S. Paulo, ('['.1

p,." it� cen-tras, que n. .

me habituo. a viver fura �"

rnvu «mbíentc u-mé-uce ,'�

trab�lh" -I' som tO'ab:I""
cvn-tnntc, nn lel'ra. !:Ir'f'-

Somente iMO teria pre� 1-

eh.d« óttrnamcnte o .n-u

tempo ("TI S.- Paitlco. Mns ;,(1
ms ís l' Ui." borx ; fU.i a,'.TcI!
trc Municipal ouvo- o po'e''''!a
v .. cnl-stntôníc« de Carl- E;

Gomes em que" jn<ig:l�
mn,·�( ,,;) bl·a.ik'!'o enatt- .,.

Sérgio Albo-ttní t tCllO") -

Fl"'llrUld", o R,'i' P.auln '\

d"ll'� Ib�i",") F,.{l!>�; _'1;,

ria Nemos-aní (mdo se-a-a

no) _ Donn Mercedes, D ... ·

ma da Rainha; João (;â"j
I t-n. 1') _ DI,n Ramiro. fl-

"íVCI"'; "ao a- p,'uas ·U·H' .. � a glÓ"i" do dcscobrlr da 1\-
d" Purg.lÓÓr;n., Já. no 'u' J mértc a.

Sub a regência do m l.".3-

tro Armando Belürrtí, um

Cit,,-Ih '< 0' nnmos para
cuatt-ccr« valor que dem ú

ua.nm como a,·tb1,as CO"'!

',um,,,lns (1.1 bd canto.
/I. sudlçào d(' um po-r-a

cvm« d<�t', ('111 que revota n

n-. "imnl'l::tl C:l"II)� G

mcs tód 1 a pujanca .r-

. g;�:iOc, h�;ih�e��:t��:l ������
t.v« h� n 's'a� »<ptraeôe .:! •

C· n�t �n'e i\[l�rf�lço:lmn'I;;1)
inte!'·rtul.l e lllnT:l1.
E .�' m in('�ntivo niin $�

nbnJ:lllG:l:n (I d" n"�'a <."-

.•cntí cru »assar quatro cõro d« 103 V":i'.e" uiasetu-

atas na URBIS lJ"�':( nn- " rc-nntna-. .oc-m ':\-

que m sís râpidam,'nte <,. nh . rtc- uca (ll'qUP�\"3 �i ,

do-envolve ,Sill Paulv ',1 iumca murucn-al de S. P'u

hoje uina I,npulaçii.. J -m

da vm m":)j dl' C!U.it�·" .1'

lhõ"� 14.000.0001 de in C -

,luo�, ca1culand"-s(' ,

ê.'"s a!��'·l<ln·" , .... elc,,·.1l
.

",te .. fim d .. C"rJ"'nt(' a!"l '.

a CjIHlt,." mithõe� qua� ,

cvn� '." • t:;nt·. m:! Jl J'-

��'n�::;��:�:"""��'rS�i��;,�;:,n;:
b," .,: !'·,emi \,·,('·\I-si!l[Ô)1i
Cn a qUl' no� )'ef('l·im,)�, [,
F' n" brilhante ,'x"{,lI{,',,,

que :l ('n"rm ...... s"kta 'h,j�

t,\nda...mp"lgad'l, ap;'.L1l'I"1
c'wante a:gun,: minu-,

c�,1t.,� " v'n,� " ('.1':'" ..."m tô�a a alm:?, "br:�,·ll-.

14.430.\)�5) - V. "O F.'·,I· 01 ... " ma ....4ro a conce'!' ,'_
.h, d,' S. P:wlt,II dc' 2&-2-13 \lo f1i<''' "el,eUcão <Ia (tltin'a
E r,,; .'tt1 d<'lll""'r-m,' l'm

!1"UC" lll" r'''� aqui. II .,�l.

d" c,'nv:' lo alll"lÜ"�m,,::-"
ln,. de m'nlll modrlnha >
m 'j'cnc':1lla de A!m('�dn �'a

l·nnh·,�. rc<'nc",nada al{")

c"m" filho. minha, tlv� 'l_

p",·t\ln!dill\� d" ir m'JÍ� 11m'l

V<'lI!l" clnerama. - J. 9 �

maravilha d .. mUI1<lo - 'J.�

la V('l' MARES DO SU',.
num filme to·idiml'n"hn:.J
(1" 2 h,,"o.�. <'ln que ,'x:l-"·'.
lll"ntam,'" tõda� a'l impr('s
i<ÕH;: dt uma. >JlltCstica �'I ,

gcm d" "vião .' V"'lll"S ., l�,e

p.'''''' hav"j' de maj� "mo ,�

f!ante C"ll1H obrrt da c'v;;'

í'af'[l" b"itàn:cn nn Au�t .�.

lia,.•·m N"v] ZeHindi". I"'h
vai. F'fl"i (, "lIlt'as ilhas :'1

Oc"nnia. "'II ..

�), . te do �"fm:?. nl '!i;.-�!,
��'-:'I�e" �la 1na1<:4"'a Snu.

'·:d3. oe � tn'j]h"nt... col""I�"
.:I" ('(iro,' (lrque�tl'a. pl�
",...m, cnmo (ln la' a"d.en:.c�
fI<;' Y"í1:('� de C"IQmbo, 1 .. '�

ln!. F(';'!11n1o e do FI·.1"I,'
do Convr.nto'de La RalJ:cll.

mai o' int"n"i�a<t� d" v,''''!_

��;j'I�:! 3 oI�1:1 �:� ;���'�e: .. li�l!-

cluindo-·e (riunfalm"nh'
p'wma c!\m n Hjn"· d,' 1" .,.,

Mundo. genial in�pir:lk' ,)
d(' C3r!o� Gom,'s, Foram .(:1
té,.",,,t,'s ,J"" pe'·· .. l1'\ ....·"

pdnrll'a's d" p"c'!ll�' , .. _

tan:!:" !l1" c;Li (b3,rit .. no'
C·}!"mbo: Lú<::ia Q'I"I"!'o
l\1"!.�,·1!,, '''''Pr!l11o>�
hf'l, Fainha d" E':l�nr1

tl'lSI.lilj� de
Se1eZii

V"nd" .. e um. Preço ,I�

C3'iã .. , T,atnr CLm Oi"'\"

n�sta R·'daçã ... ·"u td: 10n.

'22-3- ':'.

cnOC'ERE COM A /�.S.C.l'C,

Eu fhe garanto - , multo duro apreli'det o andar no ,i'1i"na
idade .. , Os múst:lI�os nõo obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover as pernO$, Damos oiguns passos com ati.
mismu e, de repente, as fôrças nos foltam e nos coírr<QS, Mo"
r'!0S !evonJomos d�pressa poro anda: e lornar o cair, Às vez.
o gente chora ... A!>.im difíceis sõo quase todos os nossos exer,

cícios e est�do:), Mcsú�ocrifiôo compenso: eu, por exemplo, jó
fl'eJr..')rei mui:o e estou cerla de melhorar ainda mais, No futuro
e";')NO <;er como Você. Poro pros�egujr minha recuper<:lção e de
IcntQS crianças como eu - para atender o milhares de '"'utros

que sofr�m o que eu sofri - precisamos de seu auxilio. Ajude
......10 que • POUCO paro VO" ",ró quase tudo para nós}

" .

TranSDor!es de mu·

dal)ças
Mp.dnnças locais oJ,l. p;J..

ra outras ci9liçies: Serv! ..

ços çie ttludançp.s.
Nã<I .k ,�ecesE;árlo O en

gradamento ,d9s móv.els,
In1'onnações â rua FraD�

cisco ,Tql.entlno, 110 M _ Rio do Slll � Stél. Cotmina
_.(01#' - �.O.5.

__ '__""'___,__ ._
Ti'jucos. � R. dje Jéineiro GB,

pécíe a d�S"Ir.'o�ver U� u-ns

Que Deus semente tem .,,�

�ibili!!ade de dar aos seus fi
Ihos.

F('jizm(.'nt,! em �,orlan':':
polis já encontra " boa mú
-tce esforçados eurtores. i!:
é para saudú-Jes, em ll')\!',

do futuro gnndi"�o que r: '

agua-da. QUe rue oIisp.l'Ü'"
n manrlgr, para, jJuhJic:\;",)
no 'O Esta<ln", cet a nvu .. "I.
nada de"llicienda. da ex <u

çâo, pelo .con-unt« da
qu ..�to;H <nrôníon e d» .:"'�"I

ffiunic'pal, b ...m c"m" do ,'0

1'31 paulistano, de S, P:1U o

do mn ravtlhosc ri-ema
cnl��infõnlco de Ca-los C, ,_
mes, c"n.';'ng1·a10 ,I G:n>'!;l
d(' C,'lombe.

Sãn Paulo, 2 ,1" m:lrç" I'(

1963.

(a;:ls.) Arnaltlo S. 'I'h·,u."

lho A!cúie
�'fjiu,uitbOH

I CLiNTCA DENTARIA
1.-at.amento dns :lfecções

da lJóca em ild�\Jtos e

f'l'j:mr;:l!) pelos m�todos cli
oi"'1 c cirurgico. Confc('ç�.f)
d� p:'otr-.<;e,'!' parcinis e to
tal,.
\tende de 2U a (in. ícl:'a

da,o:; 8 {Is ·12 h""]';IS e da,> 15
as 19 horas aos sal:mdos
pela �anhã.
F,"f'lusivamente '!orn h,.)-

1':1 mat:rada.
Consult!irio: Edificlo Ju

lie,a � .�a!n 104 - rua Je
rfl'1imo Cc)plho

Dr. W.almor Zomer
Ga,reia

Dlplomaçlo p",la FaculdJrie
Nacional de Medicina dJ.
Unlvcrsidade dI'! Brasl:

Ex inlerno P�l' com:llr�o d"

Mat.ernidad\' E..�CI)Ja {Sei'
viço ia Prof. Otâl'io Ro

drigues Lima). Ex-interno
do Se:-viçu de Cirurgia 00
Huspi.a! I.A.p.T.e, do Rio
de Jar..eiro, Méd!co do Hor

pitaJ de Caridade e Jo
Maternidade' Dr. Carios
Corrêa.
P,-\RTOS - OPERAÇ"ES
DOENÇi\S DE SENHO!'B.l'5
- PARTOS SEM DOR O� o

método p"ico-profibtjr,.').
Consultório, Rua JOãiJ,P.n
lO ·n, 10 - das 16 00 às

18,o0 horas. Atcnd� C,1tl)
horas marcadas, Teletor.t:I
3055 - ResidênCia, Rua
General Bittenl:ourt, 101.

IX. SANDRO
MASCARENHAS
CIRUROIÃO DENTIST.'\
EX-Estagiário do Ilo.sj):

tal N:J.nll em Cinn·gi:.l e C''.
nic3 de cócn. Mod.,rnisslm')
con�:.rltÔrjo fmm·ama· __

C:ld ... i�a eufórica - Alta ro-
ta('''<.'). ,
RU;J Bri;;adeirr, Silva Pae!'õ,
n. 13 Tf':�fonc: 3552
CHAC.4.RA 00 ESPANHA

ATENÇÃ�

Uma sob-zmesa rica. vistoso eteqa--te .. que vo

ce prepara em poucos mfnuto�?
Eis a solucõo: Deíícío Mot:2::Jd'J .. feita

Gelatina Revel!

DELICIA MATIZADA

1 copa de pêssegcs ou damas�us em p�c!oÇ;)S
2 pacotes <.Ie Gelatina Roy;:,! sabor LaronjH
2 xic. de 6gua quente

.

1 Y2 xic de 6gua fria
Creme Chont'illy (paro guarnece:')

Prcpclre o gel.:!,inJ da ,:eguinte fl.'Im'1' disso!
va o ccnkudo d.::". pücotes num I'�cip � n,re. AdiC1o
he a agua QUClt;> e ,mexa bem, até di �t,l\ler 1.)1'
comr1eto. Junte a agua fria. De;xe psf! ,ar 'Jte qLh
fique espés�'J (com o corsi�êncio d,' cl�ro de óvo
sem b••kr). J Jnt·· a" frutos. De�T:)Mr, em l,rr.:t bnni.
t<t furmo. L V2 nOVamente ao l'E-fngercrloj' ote fica'
f.rme. An.(::;. de servi", desenforme sóbr� ui'n "rato
ou corte em quadrinhc!<. Enfeite cam creme :.:h':"r1ti!·
Iy c raladura c!� loronjo. Se p:éern', ut:i"::e fruto"
em calda, escorr{'ndc-as bem G,1t€S de U'Ql·. Dá p,l
ro 6 o po:ções

NOTAS e sugestões

- O ôvo é compô�to de águe, peel,.'ino" >'<li"

minerais, A águo cnn se sar,:, está pre.'ierte' ('P1

tedes os :;.!imertcs N;) óvo, a sua PI'I,PHÇÕO é dQ
73%. As pr:..teinos. 'e p;inÔpalment� c ovoabuknina
no clara e o ovovi,e1ina no gema, 55.) de olt,) v.:.lor
bi"lógico e de f6c'! dig.�stibi]'ida(le. A S..ia g:>rdwa
na pro�crçõc doO' I 1 aprox{mGd:Jm(>r,,·(Z c;tci n,1 ge:
ma, represe.ltadc pela lecitina Q'y:nto à·� v'itami
nos algumos do complex0 B, Erccnt;']m-"� na cl;Ha
e os vitaminas A e D. na gema. P'lS' .... ainda o fo,.:
foro (! () ferro, no gema, e n colóo .-"indo (1.:e em

pequena prcpcrçõ-::.

- Pam requentar o caf� sem qUê' e ..te mudt'!
de de gôsto requente-o .�m banr.,) ma·'io Nõ,,: deixe
ferver o c:Jfé que está sendo requ8n�.)':h.

- Os legClmes frescos nõo p,'rr">l'ãq o cor ver

de �e forem cozldes em' b�s�(lntp agua fervente
cem a pareio sem ,élmpa

'

-Suas sobremeSa': poderão t�r .1 maiOr v'.)rie

d;:Jde, e o sua família lhe faró os maiol'l>' e!o]iQS,
FJon ESP8Ciol cujo molho é re::.!mente uma delícia.

Prepore Prepor .. � um pacote de Flan Royal, de açor

da cem ilS jn!"truções do pa«:ote, utilizondo 2 xica
I':ls de leite. Col::.que em forminhos ou taçaS e ,jeix'�
gelar, ,,;...::rure '-I xic de cacau ,�m pô com 1 xi::.
de açucaro Dissolvo cem Y2 xícal:;' de águo. Leve
ao fogo brando, mexendo sempre até engrossar.
Junte �2 colho (chô) de es�-êl1ci(l de baunilha .= 1 pi
tada dt:! sol. Retire de fogo e misture "4Xíc. de ne

zeS ou om::!rd:::im picado. Leve ao refrigerador. N:J
hl�ra d2 :iervir desenforne o tlon e cubra cem c

mÕ1ho.
'

E.mplegada
Precisa-�e de uma empregado para todo sE'rviço

Pago-se bem, Trator na Farmácia HO!'l"'..:opática, (I
PrGç<l 15 de Novembro, 10.

21/3/63

FLAMUUS
Contpccionc-se c,ualquer quantidade, no melhor

clua]idod", e f"I"enor preço
Fel Zahio _ 7.0 andor aoto 70 I Fone ';:.494

PARTf({PAÇAO
Ma:'ia e Jucy Fiuza Lima

Lígia f! Jc�é Thompson

Têm a satisfação de part'ic:par c

noivado de Seus Filhcs

Acy (' Jose

J.----:
23 de f,evel'eiro de 1963

Av, 7 de Setembro, 200
Praça T.obatinga. 4

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MENOIES DE HOJE, BRASIL DE AMANHÃ!
- Tive a curiosidade de ler com cuidado, os jornais
da semana que: chegaram por aqui, vindos dos pr�
ctoots Estados do Brasil e neles procurar o noticlórro
referente aos assaltos, roubos e crImes cometidos sô
mente por menores.

E' de estarsecer ,

CFimes- d. tôdc Q sorte e natureza.
Aseosetnos. frios feitos calculadamente na pessoq

de oecros menores e n�;smo de 0001*0&
Os clichês. Ilustrando, o notiômio fixam QS fotos.
Gucris de 14 anos portando revolye'" e outros

armas.

Em S. Paulo acaba de ser preso um I"IIIeI"l(U' in
cendréeío qce com 1 5 anos- de idade ateou fogo nu

f'lI'IO casa comescíal destruindo sacarias e outros ar-

tigos em depósito.' \
.

Todos ainda se lembram da facanho contada em

prose e verso de um guri de 14 anos cpenas, pas
saç;,'!.iro -clcndesfino do "Augustus", que hoje se ter
nau arrombador de venezianas (suo especialidade)
e tem dado trabalho à polícia.

O noticiório dos grondeg jornais vivem cheias
de fatos desta natureza.

Por aqui é o que se sabe.
A vodlcqem o destruição de janelas de- coses

res1dênci-ais os insultos dirigidos às peesccs respei
téveís, erc etc. se nepetern todas às nott ..es!

Frz rrreu apêlo aos colegas de imprensa escrita
,� fakl�a p?ra que ajudem de qualquer formo a

campanha de s.:.neomentc. moral de nossa' cidade.
Julgo que nõo ficarei sósinho E se ficar.
Menóres de hoj·e Brasil d� amanhã!

.

Incluslrias Texlis Renaux S/A.
Assembléia Geral Ordinárra.
São carwidodos os .'>enhor-es ac'ionistas o 1'e re

unirem em assembléia geral Ol'dil'lár"ia na sede so

cial à. r.LIa Joõo Bauer n c. 54, nes:b cIdade,. às 14
hor-às do próximo diã 26' de abril do. canente ano,

para defiberarem sôbr,s o seguinte

ORDEM DO DIA

I '0 � Dis::ussão e vc,foação sôbl'� o relatório da
diretoria balanço, conto' lucros e perdas do exercí
cio de 196-2' e par,ecer do Cqnse1ho fis-col;

2. � Pr·eel"lchimento de cargo vogo na diretoria;
4'0 � Assunto,S de interesse social

Acham-se à plspOSiçõo dos senhores aci",nista�
n-a ,<-,?de social, os documentaS a que se refere o· art.
99. do <;lecreto lei n.OI 2,627 de 26 de setembro de
1940.

Brusque, 7 de março ds 1963
I

Dr, Gtürne��:n�e�:�:ux�T�tr:o:U�;!�J:��
J. C. R.enaux, Diretor

Ingo Arlind(' P,�naux Diretor
Karl Linder' Diretor adiunto.

21'-3-63
.
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PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
Seccão de Sanla Cal/Ir;n;}

Corfseonte dête!"minoçõo do Diretório Rhgic
nol d Partido Demooóta Crlsreo, fica pelo presen,
te con\lacado a Convenção Regional dêste Partido,
para' re!-lnir-se em Florianópolis no dia 24 CJ� março
na sede provisória- do Partido, à Rotl A1miran"te la

mego, 57, com a seguinte ordem do dia:

Eleger os deleqodos do secção rtõ:gional que se

realiza ra nos dias 29, 30 e 31 de março

Florianópolis, 14 de março de 1963.

Martinho Cal lado Jar. Presid.�ntf'
do O, Regional

CASAS
Ruo Tiradentes esquina com a Av. H. Luz -' 3

quartos demais dependencias -

Rua Conselheiro Mafra �'Duas casa9 n o 109
e 111 otlma oportunidade, \

.

Ruo Mans. Topp, Magnifico. Edificio novo cóm
2 opartam�toos em terreno de esquina,

Coque1.l'os � Rua São Cristovão 00 lado da !
grelo - caSÔ de 4 quartos 3 salas, cozinha, Terreno
de 11. 550 00m2.

.

Estreito - Vila Florida ruo n.o 1 fundo da F,
Neves com 3 quartos - sala � cozinha - banheiro
água e luz.

Ruo 14 de Julha 953 � Estreito saida do ponts
quem segue para Ccqueiros. Casa e ';lerreno Com

782 m2. � ,.

Agronâtnico - Ruo Delminda Silveira n o 200
.:osa - e teri;eno de 28m x 40m,

'

Ruo Frontino C. Pires n.o 28 e 32 - casos Oe
madeira pogorn:mto porte a vista, resto a comôinar

Terrenos - Agronômico - dois lotes na rue

JO'-:Jquim Costa, Tf-!u'eno p1anG.
.

Barreiros � Vários 10feS pagamento a combinc�
CoqueirOS - Lotes na ruo Juca do, Loide
Es-treito' � AI\10 da ViSão; Vários Lotes

Catarinenses

"_ Mesmo assim, vive
mos é-poca de p.ogr.esso)
cm S:ll1"a Calnrlna, Nfi.)
Lutamos lã com as tendên
cias de esquerda CU de di
j'cjta, justamente
em nosso Estado não
te, dc forma ag;.uda OU cro
nica o problema dn fomc.
Mas d'evemos trabalhai'
r;emprc e cada vez mai"

para que Santa Catarina
não v.enha a se transf:':
mar e:11 f8CO de agitaçãu
d'c descontentamento, com;
ocorre eill outras rE'giões

"'X:" eonclnsão da BR-5D, do país_' Dcntr(" dêsse cs·

que. liga SRRb&. ca�.;I. . .a:Q· _ qucma é que ci:t.(ju Pl'(X�
RiO Grande do. Sul,

.

peiô randO, junto as autorlda

litoral, é outra reivindicn- des, solucionar os probJe
ção dos catarinenses, como mas prioritârios dr
de funda.mental importãn- Estado _ ressaltou o go-
cia para o Estaclo. A pro- "ernador.

dução agrdndustrlal estâ

exigindo essa via de comu

nicação com o Rio Gran
de. O gevernador volta a

lembrar apêlO ao g,-.vérno

(cont. da ao pagi"')
multo maíce. com mais
fornecimento de energia,
Funci0llando a SO'li'El,

CA� a re.�o pr-cerá ofere
cer mais emprêgo,até .1

trabalhadores de outros
Estados, Pelo menos. um

terço a mais da. sua po
pulação operária teria tra
balho, O Sr. Celso Ramos

admite, mesnto, que essa

erenrê-a rem..ada cem re.

cursos do Plano de cervêo,
\.1... ""a. eiuerúrgtca Nacio
nal e do Estado de S"anu.

Catarina, trará grandes
benefícios ao' Vale e ao

todo Sul" do pane, porque -i

sua. prodUção circulará par
grande parte do terrttórto
nacional

A'I'RM�
r

"O eovemeoor infor-

mou qfte as obras estio
atr,asadas, pelO' menos dl9l;

an"Os� I!&fe
.

an"O, entl"aran;
em ritll1& acer.rado, IInRS

êle acha que a govê-tnEl fe
deral não deve, .em hlpóte·
se alguma, reduzir as ver

bas destinaads â SOTEL

CA, Coso os Cr$ 12 bilhões

para a conclusã:l .dn pri
meira etapa, de. 50 mil kw
Santa Catarina prderá par

ticipar do programa da

produção naci0nal com

ll'la.ís um terço do que i�
sai das suas indústrias.

"Outra aspccto: a SO

TELCA será movida �n!ca
mente a carvão. Cem isso,
sr:rão r.esolvidos dois pro
blema.s· económicos _ o do

estocamento da pr,-duçãó
da carvão e do deficit de

energia que está travandCl

a mãql1ln'a indU'Strlnl do

Estada.

BR-59

"Feijão e milho, e SUí
nos são Os principais pro
dutos agro-pastoris do Es
tado. O 111iJho é quase todo

trapsf8rmado em carne de
suíno. O criador oeten
nense dedica-se quase ex

clusivamente ao porco in

dustrial, proôute-r de car

ne, Aprcxímadamente 60%
do rebanho de suíno de

,Santa Catarina sao Indus
triaUzados no próprio E.�

taco e o r.estante expor-

�:��r��raE�::d:au�d' G��� _,.--------

:���:.u���u��:::i��:=:�: Sccre!�rja �a �Wieffnura
ao seu desenvclvrmento. A O SECRETARIO VAI INSPECIONAR'
escassez de silos destaca
se em primeir(.: lugar.

federal para a eoncnrsão
da estra:dn, no mats breve

tempo.

ALIMEN'I'A'ÇAO

Usando recursos fInancei
ros do Estado, o govêrno
estadual constrói pequeno.q
silos J;flra estocar milh '.

Como ainda é insuficiente,
há necessidade de instala

ção de silos de mai"r r"t

pacidade, o que poderá S�l"

feito, no moment.._" P�:'l.
União,

ASSUNTOS

"No decorrer da entre-

reclamam •

mais...
edu:!p-gão, estrannases, nés
te partacrrtar os anuncia
dos cortes nas verbas rto
Ministério da Educal}ã8.
que, diz. "atlngirân pra
funàamente.. Santa Catar!
na". Contra isso, Iembrn
que está batalhando em to-.

dos ÇS sentidos. Quer re

coicear o Estado na posi
ção em que se achava' an
teriormente. Já foi o pri
meiro em ensine, hoje, es

tá classificado entre os

mats atrasados. Cento e

dez' mil crianças em. ídacíc
escolar, não podem' estu
dar, apesar de termos
construidos 1.000 salas de

aula. O enere- secundário
está se tornando cada vez

mais crrtcn.
·'A implantaçã.o da Sl

DESC-Siderurgia do Esta

do de santa Catarina _

está sendo reclamada pelo
Sr, CelSo Ramos, Pleiteia
do presidente da Repúbll
ca a consütutçâ-, da sua

primeira dírejcna, a fim

de serem traçados os pla
nos para a sua erettea-

cão.

"O Sr, Celso Ramos, que
estava há dias no Rio, -re
greasa hoje a Snn+ú Cata
rina"

No próximo dia 20 do corren.t·e o dr. Luiz GQ.�
briel Secretário da Agricultura- viajará" tom' destioo
ao municipio de Blunienau, R10 do Oef',te, T-alÓ-; Lfl.

ges e Soo José doCe.rritc
X X X

Em Blumenau, o s�nh0r S�cretário da Agricul
tura particIpará numa reunião do Ccrnis.são Executi
V8 da Seg.unda ExpoSição Agropecuária de Btuml"'
nou da qual é presidente.

.

X X X
Nos· municipios do Rio ao Oeste Taló e .La·g:::s

:erá Cc.,t(.cto cem produtoras rurais, 'representanhs
de tedas as cla�ses relaci-onodas c-om a prcdução 0-

grcpecuári'a, e também ruralista".
X X X

Em São José do CenTte. Q dr. Luiz G:rbrid s{>

rá o repref-lentonte do senhor Governador' do Estado
n:ls solenidad..2s de inauguraçãó do Primeira Exposi.
çôc. Agricdo desse ·munIcípio.

X X X
Também na oportunidade dô realizoçoo da PrI'

meiro Exposiçoo Agríccla de S00 ·José ao .cerrito, c

senhor SeC�"2tário da Agricu1tuxo cuvirá·os ruralistc,;
e cu .. ras pessoas qedicudas <\ exploraçã"O dgropécuá
rio contribuintE na prc,duçôo agrícola do mosso ES,a
d::.. O regre:-lSO do senhor Secretário da Agricultura,
está previste por::. a segunda feira dia 25 do corren

te

X X X
O S-enhof �c�lo dCJ A-g-ricvltura. d,.. L.,.!�

Gabriel, recebeu em seu gabinete d'e traha1ha, no dia

18 .asseguintes pessoas: Drlputado Paulo "'reis. que
trotcu de fiss1tnto relacionado .Cam deSlen..-d..-imenlo
'rura! nc sul do Estadc, senhor Vany Cordeiro, que
tr�tou de assunto especial: dr, Carlos Rob!jrta Me

ye:r:
.

senhor Andrea:r:za, de Lages; senhor s(!lum, de

F1crianópclls e senhor Dani.el Druning, Presidente
da Associ-acã� RU1'al d , Broco. do Norte que tratou
... � - .. tRriol referente Oe ã"ssoc-iat"ivismo· rurol•

FLORIANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES
CAPITAIS DE ESTADOS DO B fi A S/L

/ \J�
RECEITA TRIBUTÁR. ;4RRECADAOA

EM /96 O

SÃO PAULO
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITERai

c ITIBA
BE�

.

FORTA ZA
VITORI!>:
MACE lO·
ARACAJÚ
NAlj\L
JOA
GO NIA

o LUIZ
ANAUS
L o RIJJNO POL IS

IJ

7529044.000.00
,I �rs ��� gg8:88
903066000.00
781210.000.00
431.300.000.00
339.870000.00
271.950.000.00

• 245 �r,O.OOO,OC
141 044.000.00
I 36.249.000.00.
I I 1.479000.00
I 0271 6.000.00
71. I 85.000.00
63740000.00
62649000.00
56:300000.00
51.698.00000
40.607000.00
16330.000.00j

I APENAS DUAS CAPITAIS TÊM ARkECA AÇ
..FLOAIANOPOLlS; TERESINA E CUIAS

EÀ

MUN/C/PE:
AJUDA A COMBATER OS QUE SONEGAM

IMPOSTOS:

SEM MAIOR RECEITA NI("O TERÁS MECHORES SERVIÇOS .•
•

LONDRES, � O sr, Geoffrey Jelticce. um dos
projetístcs das primeiras "novas cidades" do Grã
Bretanha recüzcré uma excursão pela América La
tiM. duronta o qual fará. uma série de conferencias
eôbre sua especialidade.

Part"jn� de Londres no dia 14 do corrente, com

destino ao Bl':.:;sil onde permcnaceró até c.. dia 20
d.o �1IIiI0 mês entrevistando-Se com arquitetes no

Rio e em Brasília.
•

Terminado seu programo no �rasil o sr. Jel!L
coe visitará a Venezuelo, Colombia e Perú

Arquiteto p-::li"agi'Sta muito c.:nhecido no E�LJ

pois', o sr JellYcoe abc-rdará nas suas palestras o mo

d- �n(l desenh-, britónico de cidades e pais.roens in

cluind ... trabalho reotraado nas novas cidades" a

re.rovcçõo da velhos bu-ços. e o embelezamento '�h
centrais nuclei:res.

.

Adépto fervoroso do tnterccrobto internacional
de iâéia ssbre otoutte .Jra c sr. Jellícce pres. fundado
d:l F-edera(\ã�)· lntemcctonal de Arquitetos Patsoc'«
t -

s, em C::mbri,dge, 1948 sendo normecd., Vice-Pré
s'oente honorérrk vitolfcro' da mesmo, em" 1954.

Erné"itô c�·:nfe"e.lç;sta, tem vi'ajad;:. extensa

mente .. pelo ·.esttargeiro Ag().(_a inter-as-sa-se ouese PX

-cruetvcmente pelo combícntc paisagem Inglês:J Com
seers pr�me'ír:roS trabotbos, o sr: Jllidl:cc;·e que tem 62
an-s d� ··d'Jd> .. fêz rà�J�amente um .nome respeitado
Qcmc deeentüstc de jard.ins de grandes coses de com

'-'0, entre �h� ti Restdênctn Real de Wtodsor. paro o

Rei Jerge vt.
.

,.

"

" Em 194:7: fo1: :?n::an:.Bg�do d., projete: do nova

'cidade de �.emer Hesnostecd e atualrrier+e rraba

I�a nà reali,l'acõ":- drs' .9spectos ·�ai.s'Jgí:SticQ,'" dos cen

_t"r ... ·s de -<'nt"tqi::l nIClear d9 H::trwell e Oldbury-en
5evem, assir;1\ cormo ric. conj ..mt-a urbano dl' Christ
Chu.-d' no h'<;.tórico cid::.de unlvepsitória de,Oxf-:::rd

O· sr, J'eJlicre éJ1cn'egoll-se tnmbém da realiza
ção de imogünativas em ",rOleto,:; orquit",tôn'lcos, con

cebidas pam e'stiml;lhl't" a imagin'.:.c;ã� do ·público e
prepar.ér c c: m'inho para nCW<1S idéias sôbl'e arquit'Õ'
tura � p1arej-:::-mento de cidades.

Falando- à, ir.r-ipren�a ant.zs de pcl"lr, dis!<� êl'2 Oll"2

esta Sf'ró -SU"J primeiro viagem a Améri':::J Lat;no. 'Es

per,., co� grant1c impaciência d viagem, espee-iol
me!'lt� CC"�'(lue terei oDr�t\ln'dad-;; de visit:Jr lugar:%
tão fascch�ntes como ·Br::.�í!i:'l e Ri.-D .. E;;�ero também
ver muit-:..s vestigi('� do ant1ga civilização incaica."

V�IIDE-SE
DOIS LOTES N:J BAIRRO. BOM ABRIGO.
COM UMA CONSTRUÇÃO INICIADA
TRATAR PELO TELEFONE - 2536

EUDóXIA DE ItARROS

A Gravadora Chant'ecler acaba de enriqueCer
a s�u. tá 'fabuloso cast de valôres com uma preciosa
aquisiçã-o, _

Tl'a'":'o-O'e de Euçlcxi.:J de Barros pianista br::l:oi
lelra de· fama i�ternr.cicnol que ac::iba de assinar
contr..:.to com o etiqu&ta do galinho paro gravar um

Lcng Play _excfusivo de músicas de outc.res bras1l2i-

SUCESSDS CHANTECLER

Estamos relacionandO' abaixp os malares SUC2S�
sos d:). memento em Disc09 Chantecler em 78 rpm
AMORZINHO QUERtDO,- Idalina de Oliveira
E AGORA � Wilson Miranda
MENINA - Hugo 5.ontana
NASCI PARA TE AMAR - Renato Guimarães
CORREIO DAS ESTRtLAS - LeIto Silva

\
AVE MARIA DOS NAMORADOS � Martha Men

donça
NÃO ME FALEM:DELA - Jo�é Lopes
VOLTE PAPAI � Teix€irinha
ILUSÁO PERDIDA - Mouricy Moura
PORQUE TO RIS � V2ro Mario

NOVIDADE DA CHANTECLER
I

No atual suplemento de Novidades do Grava
dora Chantecler, d.est'lcam-se várics números nLI
meros êstes de reais possIbilidades de êxito, já "opa
1"€c.zndo" em em todas cidades brasileiJ.':Is
VESTIDA DE BRANCO - Waldik SorTano

. ,Relacionamos abaixo' os cit.ados números
TEMPbs PASSADOS - Ely Camargo
NAIR - Geraldo Cunha
MANÉZINHO DE lCó ...,...- Paulo Queiroz
MALVADA SAUDADE � Nerino Silva
ATi: AMANHÁ � José Augusto

NASCI PARA TE AMAR

De- Fernando Dias .com Renato Guimarô2S
Gravação CHANTECLER
Perdida
Sei estás perdido
Vencldal
S··, que esteis vencida
Mas mesmo assim eu te darei
Querida
O meu. amor, o meu carinho
A "'i"h. vida
Abraça:'m.e é tudo- que te peço
plc;.,js esperei o teu rcgll,-&_sSO
Noites e noites oI:1m cessar

Abraça-me, agasalha. te em

meus b'roçcs
Sufoca todo teu cansaço
Peis- eu nosc� paTa �;1: amar,

C

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NOTI(IAS de JOINVILLE
. , .

UDICIP!OS:

Aile. Murillo Assumiu ó Comando do 5.° D. N.

Janlar Em Palácio Oferecido ao AlIe, Mullervês delas, IIbt:!,�al o traba-"
lhador de sua ignorância e

dar a ele o djrl?ito de viver
em liberdade" - afirmou
v che.e ao executivo gua
nabartno.

fOIlLE: autorizada, o moinho
de trigo de .!oinville nau

recebeu atê agora nenhu
InJ. cota da prooução nacto
nat.

Por outro lad":J. esta aque
le moinho à eSyl'�'a de ...

4.0::;8.0'JO quilos de trigo nor
te americano. que ceverã.
chegar em brf've_ dias B'J

pórtc de Sào Francisco do

Sul, i' borco do navio -ca .

ca:n 'rue-". E,53 qUlU:',I
cace. entretantc, não cne

ga para suprir as necesst
dades ua vas;-. área aca-te
cioa po!' aquee moínnc.

ÇOl;.' (1(' seu ?';" e.ntve-san.,
ce fundação. TI enscorr.co
a s cc março.
unt-e outr.v numeros-as

�lr';"l,;�'S - ao_ nuaís (;-";11-
Ct'l'r�1I1 tr dcs Ú$. emereg.c
das daquela Cl'.Pl'_:1 j otn
V o j H' _ ng-ir-irn a-n-ta
muix três I'e:'igel'ad,)l'c�
GU€' selão sorou.tos no de
rrurt-me ano

COMEMORAÇõES DE NOVE
DE MARço EM JOINVILLE

-ranscursc du 1.:Ul 25° nn..

�'i��a�l� �: ���I���?�01��'���'�1
ÇRO 'Iupy S. A de Joinvii_''J,
taneou onctermente o seu

concurso sôbre "História
de Jojnvtlle". Aos autor-es
ri, 3 ,1".('I11ores t .utatnos �.e·

�1�::�:!l;���:'�iô�:�}f:iI
�r,lb:.'r.o, num & tal d .... mil

��r����!a���I� �; ���u�fn!u���
ro ee 3l.O rr.n r rueeteo, c
uo terceiro cOI,'(,.�'do I{,t) 1'::

cruzeiros. c- prazo para as

.nsençres teu.una no dia 9
de "'I'll p,5xj'Il,< deveu.to
Os concorrentes apresen
t..rr-n seus tJ',,'�:.J1hus a. e
o 01& '<I de de,l 'l!1hro d�
1'963. Várias :)�"wa,s j" ��,
� l�,:r"verall! P.:l:.l par·l.i ;[_
par à interes,;�ante cerl J.
I'H;. :jHe obJt'_:\'a (,.!m�r·)\· I

p:1r::. .' divll ':'."H?O e elp 'J
dação d.e fat:Js re:aclonados
e ln a fundarão e de�en\'"I
vimento da cidade de Jolu-
\'1,.'

Revestiram-se' de mutto
brilho as comemoracôes
realizadas em .roínsnte 00
dia !l de rn.u-co. referentes
ao 1120 aniversário da ci-
dade e igualmente ao 2:;::>
arríversártn da Fundiçào
Tupy S. A. do Distrito de
Boa Vista. no conjunto in
dustrjul daquela empresa
(pioneira do feno maleá
ven, rot inaugurada nova e

ímpnrtante unidade de fun

dição, que é a mais moder
na instalada na América ao

Sul.
O Governadcr da Guaria-

���':en��" a�a���em������'�,
acionou o dispositivos que
pôs em funcicnamento Us

110V:IS instalações industri
ais A tarde foi realIzado
banquete de mais de 450 ta
lheres na Soei(!dade Harmo
nia Lyra.

LACERDA: REVOLUÇAO
PELA TÊCNICA

ONTEM,
Ontem. na E"cola d� A

prendizes Marinheiros, fo,

realizada à Solenidlld<.\ de

pa.>;sagem ri c Comando -:I'.

5.0 Dtetrrtc Naval, do Almi

rante .1urandjr da C,,�t.,

Muiler de Campus, ao AlmI

-ante M�II'i1lo Vasco do Val

le Silva. Após ii. cerunônía

militar ele e�tllo, rui servHI"

um "cvq." pele cue-ênctc

Palace, au� uresent.. �. Neta

mce a presença do gcvevna
'dor Celso Ramos o de 'I.1tdS

autoridaues civi� mllltar·,g �

eClesiasticas.
'

garotinho recebeu

de ALPE LUIZ. NO GALERA
Clube aC<lnLCCeU

.moco c� homenagem �1"

Almirante Jurandil' Mulicr

de Carnnos
,
oferecido p�la

oficialidade da armada se_

d:ada nu -mertacae". EI:

tre os prCHntes anotei: AI

mirante Murllo vssce do

Valle Silva e sua filha Ana

MarIa; Almirante Jun'n,lir
Multer de Camooe. o hcme

nager \'�; Comandante A\1-

tõmo Avna se Mnlafaia �

Sra e filho Luiz Antôu .. ;

Comanflante Paulll An� ,

niolli e SL'a .. filhas: Ll1Cia
Maria. Lourdes Maria c L .. -

Uciu ,Maria; Comandarll,e
Carlos Alberto de Carvatho
Armando e filho Carlos E

duardo� Com3ndante Arnal
do Courrege l,.age e S"I;
Comandante Jose Luiz B<:.

lista Pel·ail·a. e S�a: Com:tn�

danta AnlôniQ Maya; C,

mandante Lucio Berg' Mai 1;
Comandante José dos San

tos Viana e Sra; CaP. T;J'l.
Joào Fernandes Quadr:t;
Sra. Picor�lli; Cap. Ten. Ct, ..

los Afong<l Cerveira e Sl'a'
Cap. Ten. WlI.nder Wa':1gi
de Amoroso e Sra: CaJ)
Ten. Djauro de Ollvejr:';
Cap. Ten. Armando Gom;a
ga; Tenente Erald<l VaU" e

Sr'a; i'J'en. GUHtav" ',cas�",,-
-lflni e S"S: Tun. Paul" F-'.,l

bel't", Sabino e Sra' Tt:a
Mauricio Fllomen!l; T,,'J.
Adão Muller .

GOVERNADORES RECE
BEM MED.'\LHAS DE

PRATA
A FUNDIÇAO
Tupy oferecerá deze��d,'

valioso� troféus par" o� "1V'

Jogos Aberres de Santa co

tartna" programado na cio

dede de'Joinville.

o industrial juinvíflense
Dr. H. Dieter Schmtdt, DI
retor Presidente da Fundi
ção Tupy S. t\ .. no banque
te realizado di<l 9 de mar

ço em .rotnvme em co

memeracãc ao 25° antver
sárto da ornanteecêc que
dirige, ofertou ao Governa
cor Carlos Lueerda, da Gua
nabara, presente a solem
elude e ao representante do
Governador Celso Ramos
:lrtlístlcas medalhas de pra
ta alllsivas ao u('ontecimen
to,

(,'ONGRESf--ú DI::
ORQUID ...'T"lLIA

�,-í';J,lizou-se em rctnvr .n
de '; a 10 de .narçr-. r. !O
('ln:�:'�sso nreu.etrc de or
q:lidoiilla. O certame ccn
teu r--m o c .. mparecjmento
de (,rr:,uidófik; de vá;': s

Estados brasileiros, tendo
na ocasião diversos parti
eipu�tes exnostc trabajh,�s
sóbr" o cu!ti·.I" dessa tw1;l
plant,j ornamep.'fo! qUL e a

�.rlJl·idea.

A ELEGANTE
S�nhora 'reeeaínba Dav.c.

extreou num "Fuk", 9CO'\1-

r anhaaa da Senhora Lid:l

Doux•

FLlTEBOL MAIS CARO

PI': faria da' oresídéncra
dn Liga Jc.nvtneuse de }o�11-
tebct acaba de aomenccr o

prc(;o dos ingl'�SsoS pa�i\ ,,5

partidas realizadas em Jo
mvllle pelo Crrtame C'1';:I
rinet,se. Os pcer.os pa:-:�:I
rum a ser de :�5C CI uzei: _'.
p&l'a as arQu;b?ncada, e

150 (ruzeu'os P I'a as g2-
r,tis. begundc Z:l inlOr;r. .. u
e:,sa '_oaJora:;ão ,; conseqU( n

eia da alta gera' QUo,! �e

vem sentindo' nos últIm� s

t.Cl"lpOS. O futct'ol taml}I'm
ClItL'U na org':!. ue áUnl-:l1-

tos e I' e"pOI�· ·�,'1 a�OI'<l le
rá oe pagar ma:_ caro.) t·

ra L' r o direit(.., de t,):·l.' r

pelo seu Cl ube

GA:--• .dOU UH hU·RIGr.:R\
DOR "CON::UL JUN!((;l"

O PREFEITO
Osvaldo MaChado e O"

puto dos ria A.L., eHtão )'lr

ticipando do Congresso !l�1

Municípios que está acou

tecendo em Curitiba.

TOMARAO

Posse, hoje as onz:e ho'u"

em Palácio 0$ S·�.: Depu
tado Mario Tavt'res da Cu
nha

.

Mello e Dr, Roberto

Matta, nas Pastas das Se
cr<.'tarias - de Interi�l' �

Justiça e do Trabalho, 1"'8-

pectivamente,

CONCURSO RCT3RE "}I";'j,
TORI:\ ;)E .10(t1Vi(.L�

JOlNVILLE NO CONGRES
SO BRASILEIRO DE

MUNIC!PIOS
r:.JJ!)o partr ct�A� comoo .1 l_

r.:u,;(e� que <!l;:;.:":l.lalall! oO J:,re1elto municipal d'3
J·)inv'·le r.epl'eseniarâ aque
le ImportaI1t� município
N1Í1uinense 110 Congresso
Brasileiro de Municipios 3.

ser l'o?allzado t!� 19 a 23 do
('Ol'l'ente mês. I'm Curitiba.
Nesta ocasião, serão deba
tldo� problem<:.s com que �e

(!ell'c,ntam as romunas bl'a
�jJel"';;'

No discurso Que pronun
ciou na cielade de Joinville.
por ol:asiã() das comemora

ções de :>eu 1120 ,Iniversi
rio a 9 de março. II igual
mel1Íe pelo transcurso do
25 aniversário da Fundaçl?,:'
Tupy S. A. o Gov,ernadol'

do Estado d:1 Guanabara,
Sr. Carlos Lacerda disse que
o povo brasileiro. se prep�,
ra para fazer JllIO uma re

volução sangren�a. mas um

revolução pela :.Ê!'nica. {)'!!ll
inteligência e peia educ?-
ção. "A gran�\1 r!3voluça,)
que vou prega,' pel9 :êrasll
é a revolucf.to Ú:J. tecmcn J

da inteligência, para, at'r"--

O ENGENHEIRO
Dr. João Eduardn Mor' .. :!;

viajou Para o Rio e Brasl;'! 1

a fim de tomar po�"e ._0

Ministério de Minas e .,,'

nergla, lias funções de Pr:!

sidente da SoteJca.

Notítias de LAJES
UNl."'u_!j".:;; uE l�NGE!\HA,
RIA EMPE,úiA1JAS r..A

,

CONSTRU D0 TPS
(E;.,.tlaidu .ja .r�evjsta Es-

SOo

l{ !l"g. 'l.1ia, ap:'c!entandJ
�".""n.;u,(..s de .(,..ia U!a",n, à

}�;;g����op;�\,�ll'�iS��Odf:��

��Ii!��dJ:�,:�;�::"::��:��
Cl.I'.;"rolÍfJ.1ll (lU eSlá\) COIl.;"

&J'ullld.), além l!.)S InCCl�,á
veis p,;l·tes e 'ÔlLerws (tJ.,I._'
a ramça mãxima par.; (_"

�l'illl,J� e de 1.3%).
Onde e;;Lá, o J!.xé.c:to c.)

!C,ll �a. 1:.. p:ira!!W.l�l(lrHf' a

(;(..11,,01 Ü.ça do l'PS civlliz 1

criando nuc,eo,s que, cena':
l"e11"c, St: t:xpJ.n::!;r&.1') er.l

fulul'os l:enL:'Os jKpulacl.,'
n.l.s \:.,)mu �a .... , aconteccc,.
do na perheri.t ci�s ?úMO:-;
leu:grá1Ic.is lüe dez em

aI:.. quilóm.etros. em tod:'l a

I,;x ..ensao aa l�!',·G\·t:.\, sá"
cvn".l'uldos é,,,,:)�· t"ost(�:.)
d,Jtad s das condições 11e-

��:l�ti;�Ja;es,.n��':���i!� ,��;
dka e educa�lunalmen,e.
n[\o só soidados e clvi� que
trabajham nas Obr,IS, m,JE

te.mbêm cllan�as daqueh...;:
p;u·,tgens.
São escolas primárias e

P' sto:> mcdicos. E a In:;�ru·
ção milib.r - função jJ;'�
cípua dos Batalhões _ �e

faz .em moldes qu� nllUiO

contribuem para o progl'l;:>
so das zonas do :nlerjor; 111

i��C����.�.Il�������I:qUaeus nl�:,��
taihões analfa!J,o:lus c �'c:n

qualquer cunhedll1enLo pro
fissj, nui" da.1i saem apt:.J3 a

assumir suas J'cspon.'),loi;i·

���e� ��e:;IJ.asá�s�\�;�I�;�:��"� \
exen:er funçu.es semelhan
tes em sua vida.
O Tr!Jnco Principal S' li

já se faz r.ealidade. �Or:l

J:,lande parte de SUtiS Oh"�S
termjlladas ou e,m face ue

CuncJUsao. E aos Batalhô.·.'�
da paz será creditada 'llWl

b"lI parcela dus result:l.(i.I)·�
d� tôda ordem p;oporel.ol1a
das pela a.nbicionada 1]:,-:[,
çâo.

o HOSPITAL

Naval, hoje e�tá comem'!.

rando o �eu Quinto Aniver
sário - :(lI nove horas, Mi1
sa em Ação de Graças. l,,�,
após $erá oferecido um c 'q
as autoridade� pr(!sante�. ('

Diretor é " Capitão de Pra
gata - Jusé LuiZ B .. tHa
Pereira.

NO BAR.

do Qu<!rência. com dest v

que ac<>ntrcerllm a8 ScnhJ

ras; Almirante Orlando (�e
zl) Amaral. e Mauro (Rol
da.) Ribeiro - ambas t.l�

g�ntíssimas trajando
délos preLos

AMEACA DE CGLAPSO NO
ABASTECIMFNTO DO

TRIGO
SAO BATALH�ES que lu

tam. tenaZ,l!.ei1t�. contra u

subae;,cnvOlviment:;, lanç .• 1I

do Slm (,J-m}:anhm av:(1'.c.I
elas à conqmsla "e reg,�c'"
ll1.l;>llU.l':'S 0112t! l!. {,;IVJ:l:U·
ção a,nu� n.w L:.J.'.lJ .. '�l.ll
sua pll�"ença ÇOlls�ro�m
!odJvJ:IS ".lel'l'OVla�. p�,f:
dar-lhes as c ndií;ees �l!� .

ces�:ü,ab a ,n.�&l�ç&.O mi

rea/.z:l.da e..:onomlca de ovs
:;(1 ruis. o.; Ba.a,h. �� <'1.,.

.kl-,e.roviál':cs encaram o

bxú d ..o EIJ! ti!ll.pu de ;').,L.
Entre mis:-::..-:::> d!: ines'.

IJ',U.�. ,<_I .... " - cth .. I)l'I'.l<l:' :.

�,,: de�env i\'imelltD de Na!

��\l: :tb�� ��.���:�l !���sclf;�
�rul;iJ da ferrovia que. C,;1l1

1,.(.[,; d" dais mli quilonll�'
.I'OS d'" ,,:üws de IJlw.1l !Il�'

">'" l�;L1'á a GcI:milbati� a·

�,.o O;'ande 00 ::;,u,; v I.h,,
mado Tronco PI'JIl!;Íp:d.1 tiu!
('n..o::,,'. CUNS mú!tip,us I'f'
nC.lCiul> um fULU. o multu

j)luximo e nhece:á. Sel'�, o'
e�(·oumento deU c 0.11'1 al,J .. 1
a raái.o de duas nlll tone!:\ ..

,

d"s diárias, da p'ruuuC'"o
I l->l'Íhcjp:ülllen ..el illdu:;�I',ai
{Ia zona R.0-3ií.o Pau.u ·,�L.

nus Gerais P,lI':' t tiul. j (1.\

l-'l'oduçau eUl'd:..lt:r,St;lCaql,,;1l
te agrj,:ola ue:;l.{! ;:ar'l aquc:-
, ....:,,1, complelV"-:IHu, o tl';:l.

'iado do 1'1'S, COI tandl..· 0$

1:.�.ddCi� d.l Guanabara S�� J

Pauio. P:llàn.l, ,"iá!ltu C2;.J
nua e Riv ul::l�de do ::,;ul.
�i;!Já laLvf 6� Mal Integ:'a
ção nacionaL j:roporclunJod'
au llIalures úel',>pect.iva:> e

c( nI,Jl[',!<:as à L'[:gll'CS ate ho

Je pl'alicalllel�.e elese,nte,,
dldas do jnferi01.
{>ebs�n�uu "",.:ometr9s ele

TPci lem sua ·;ul1st·ruça(., en
,.elIue au ��él(�jto. JU·,l:.r."

men�e o tl'e1.10 de ,nalS dl
[ic.; pi:netraçáQ. Aquéle ,;i.
tuado Imtl'e Rio Negr" no

�,�,�';:���. �oaR��:'�r:?�d:rr�J�
:1�;nJ:r��t:::d�' f���t��-:J��jS A b O R O S U 1
n<�:; ol'ais, por :,dta de �J!"l I

dlt;ões e hcm�m Cluase roão �OC � f E Z I T a
piS rS pés ate os nos,;�)$

c!ta�. E que sã'), além de

i\�f,:S. zonas de r.cldentada
_

Su!'�e novamf'nte a amea

ça ele colaps'l !'l( abasteci
mento nOl'm<,.J cio trigo de
Sanla Catarinil. Segund�

o ALMIRANTE
Jurandir Mullf'r de Can).

pos, ontem, em Palácio f'JI

homenageado com um jf:\J
tar oferecido. pelo goVerlll_
do!, Cel�o Ramos. O lIu'ltre
oficial ,superior da Arma;::].,
viajará hoje apra Guan.I

bara, onde na E�coJa Supo'_
rio!, de Guerra assumirá 'IS

Junções de AssiHtcntu dJ
Marinha. naquela Es� '11.
que n<l próximo dia vlnto c

cinco tel'á a Aula Inaugu
rai du pr�'sidentl! J.G.

Notí'cias de Rio do Sul PRO'XIMO

sábado no Clube Pal-Ir.:i

rtls, será realizado um 1,,;:>
file de modas masculin1.
com roupas Renner.

'

te" e �OJl' • Pi;ldas"
(�;", Ri.,. ,'. -:::::a CO·h .. r

. III o l·"1 :,;.;_ só- da ,:1_/
n'cí\ e$Crlll t: ;"llada c::..'_'
latllOéll' ;!(._; :h'.� d:Js ,1'1'-

!tajal, visando aonativ.1s
para a mrnumental Festr,

Popul!lr anunciadp. para os

dJa� 27'e 28 de abril p:�'ÓX!-

(DO Correspondente
CY'bAMA

GIGANTESCA FESTA PO

PULAR PRÓ CONSTRUÇAO
DO ·'LI�R DA MEN1NA

DESAMPARADA"

O DE HOJE:
"O vinhu e inlmigu do

bêbado e amigo do hum"m
sóbrio".
O BAR DO HOTEL

Trucadpi\'1J, em Joinv:l1e.
ainda é o ponto idc.al ..1. 3

"batl!-pap(ls" do� "cab;:l,
-.altas'. daquela Cidade. O
S�. Schmidt. propriet1ri(l ,lo

,
e muito .solicit_'\·lo

naquele !inu ambiente ,,(1_

ciaI.

O VEREADOR
Dr. Ni!:>un Bende.,

repre�entaJldo u cidadp ,Ic

Jeinvile. no Cungres�(I i('lS

MunicípjQ�.
NGVO DELEGADO REGI0

NAL DE POLICIA ASSINADO IMPORTANTe
L'v,,,\o::..,-,_i.'; I,')._,! O ül.'V,·,H.
NO �)(' 1·�STA.· ,,") h\Ri\ ,�,t,
SF.F'.. JC(l:':' pu A9A�)'l'. J
M� ;;'1'0 lJ i\(.;(1A P,\I(A

FU") j)u �UL

o "Clube das Mies". en

tidade lilantrópica I devid<l
mente legistl'ada no CO;l·
se,ho Nacional do Serviço
St.:>.!l!ll. ...em dCbCllvolvcnutl
uma campanh,l Que mere,'('

conÍ<lr cc;m o apóIO !{en\l
notadalllünlc p,-,r parte du;;

órguo:>' de pUl.iliduade n·l'

apenas do Va,c (lu ItaJ'1Í
be.11 como de lodu o n05;:;0

I<.;"tado.
O Pl'incipal ubjetlvo do

';ClUoe das MflCs" é digno
dos maiLres aplausos. pOIS
vl�a J. (ons�rU\iao em nu::;:,;a

cidade. do "LJ.r da Mem
n" ú..;:;amparada".
E' com �at:isfilção que di

vUlgam(ls hoje que. aUlalue
os OIJ.� 27 e :!8 de abr.1 pró
:fUII

.
teremos glf;..tIlt:(!"I;OS

festejos populares, nas de
pendcm:lJ.s elo Umasi,_, },.,

·,'angeJisLa . Ruy Ba,bosu"
gell�il!llellte C�u,tlas por SU.l

d,gna du·eturia.
/I.�laç'_'es (le todos o� ti·

pos, p,lI'a too s us gustu.;
�fm laJt<l.r IUtúica e ninaa
um complelu :,el'viço de Bar
t: Coz.nha.

Naque,es dias serào SOl'

te�{l_s a ... � co.ao:lrad('re<;
em pr,melfo lugar 1 Reln

kU:l<.llJt
. I�HIGHiJA!RE" ven

didu ao "lJlube c:as Mães"
<:0111 um desconlo de ::.0';;
pela ,'lILlqullla.ia Rio dn Sul
::l.A.; em s-�o:undo gra�l{)('
premiO L"rculUS I fogão I

gaz, 4 boc.ts. com fôrno, 0-
terta ,tUHIl da cJucelLua.:i:J
lH ,na (.;1)1ll::!relai e lndu�
trial S..:hl, ctlel' e na tercei
ra gr.tnde ,I' :nçii'J u "Club'
das Mii.c�" t'utregara ao pl'e
miado ! ÓL1'lú RádiJ
.. ·.3EMp ... oferta também

�l�l�llt:C���rE�� Ol'l����oER�rl 5ã�\�\�:;�: ��;�;�guo tlC;:�\l���
dc't'1 ridade 110" :'UIY•. ,;L b,ç de SnJli{�r
Ao (,ue estam:.s segum- c'·.,la cl<i:d.ele. f'r.cont!'.l.:·,:l'

nll'Il1e infoJ'mael s, outra <)l'(IC.-JC ;""I,lN' de men� '''s

i-"i1,."t.,lltC., llrlll:lS de Rio n';( ;l,',u'a.- ,'1")Cumndo ,_r.�

�� ��!,�qll��3)�?�:·r.�� ���lae�'� .tli�fl��l'�}lH ,111 .iogandJ �

eial Senrucdcr e de Movel� I,�, im -�:!,,;_f dl:>meu 1 .\,

Sif'bert. U!�la vez que a fi· tenção do pl'oprietár:o te;'-
r.a1i.:'adl' Ó d:,s Illaj.� d:gn;ls. 1�:.'lOU {'(,Ill ,[ :"ciatina e

D'·�de jnneiro dAno N,) ;\c1vc·:·tlt' 'r:\! cu:na de..;" Ia

��il o�'�!��te(l�a�O��lã�';"á:�� ���I;)�t:li��.�l��lr ):';v��:;a,��,.?;:
(]r>ris;\'O da Iin1l11 Dante To- '0 ,la I" Idll·:·()JI.'.1tO d" �t"th

mio S. A, TUÓI.�trin e Co· rer.n.orel>.
rOl"':! 1· que po; 8PU� diretJ r',' ucerr.� i,1
rei D:,nte T,nn!'J c Luiz 501- t· 'lU!.: apoio !)
datclli, re�olvell distribuir IXU te p�S.'(_I0S de 1)�'11
;lIl,a .enda flx, :·obl'e a ven '11'11. v(.'z ,pe I ãú era Jl. ,_:.;

d:1 (Ie çaff\ biscoit�s Rio�u!- pOHivei R t,.ll:'�,·:açã, .;,:;

_ ROUX!NOL _ ,endo que , .. : (:s�'ial; Qf' (·t; ...as cm 1)J;,,· T.�.' " I, ":'1' " .... 'llr b,:,' 'I'

nos (1ols primeiros me.�ef, no !,nt'j (�e i:��a cid>1.'l.'. men:e, }:i!ra ::'1;1, Paulo,

d(' 1'�63 ,.. "Clube da" Mi!es" .:'1, )::::<C�I··'l com a re'

já rP'(·t'beu da refe:iq.? fii·· tagem de '0 Estada", o C�- I) p\i!';;':r l'.-.é: dandc ,j

ma. um'\ im·)é}rt:i.l:cia Sllp'�- Im"�à 1\1::;u"I, o ter c ,_ nal Vf>C"�C='t·_ ('''! ,:csconi·�n-
rior :!. 70 mil crm:eiros. r!,l ... ('j·nel1�{' ,;" :rregui<:+:';I tam�r.'-,l c ll: ;lS �esSE,es j::rc
Indi�ruti\,�'ml'nte Ó pre- ,1�< pr:l':' '. ;1'1' cer: ," miadas ao Cine Real. nã:. �ó

C'i�(l (!\I.:' " !)')VO roope�'e :1"S
. :')(,cllli,'J.:'· I' ('ine R·; .:. Jl:!la '1" ';(),'l i '�ente .:'.l!ll,l

t:L verdadl?ll'a rru7;lda C:�l plOIl�rh,,1 ,I;. 'I' ,·nergica'rrn . se :1";)'" -'1 t· �.)!'Íeio. ·'.':\S
,.",. da lnfanda m,n" t, O', ",., I"". "",I ,",., .. ,,, ,,>" ,·"m,,·, ",-

Ru"ge 52 "CO.RONEI"�r����I::trR�lart��n,';i�R p�� \::<l��\�':;�l�.:.�����it��\�',·:�,. g��,l���!jJ;�II\�.::t�: dq��eft�.�:; Ir InP �"n
MF.NINA D}!:SAMPARADfI };J(.�, -JU l�f dala "{,a-b já .1'!) \·.",".lLll� anui. OS 8 horas.
merecI' O "rniO geral 1":':I1"l'I' :)"1':1 ,·tlrar d 't"- D'1.:· ·llJie'a�·�l:r qUf' ::,1" Vende-se Automüvel Oadge 52, 4 porta!; me á�a haras

,

A� :lIme!lad�s< di��ectf'� t ���t.,i:� e·"l,'.L�l�I�:'S CI.1 �';;! ll:'l,: :';'i:/'l��l?jiem;;da, ('ônico c./CQÍ.Urrq, um Só proprietário, tudl) orIginal Mazzorepi _:_ Geny Prado -uem t,;)m dos ctõssicoS-do Cinema

'-fr.enlr �WI 'Il(''ln'avel p, .. > tll""I�(''''' (". ,'''1''1'' H""" '''Ir li ..... ·putacflq '-'" em ótimo �!;tad(' de conservaçõo Preço á vi,,:-o Mundial!
·1Í.{I"')l·" rJlILL.' t"nrhrnf'lr R'-,

-'
)I�,;P.' 1"", I'rportà>! .". 8:.: "·1," J:\:h ,.ihiadf' {'1' .. - CrS 1250.00000 .. Va e ll'::ttor ó Rua Jerôn'imo Coe· TRISTEZA DO' JECA

"
A ARCA DE NOE'

��:�;;';;;e�iSt�tl�::l.l:I,��fl!�r:S���I.��:;i�,�_�\_r,_"'_';I_j'�':"�"':i"�ie�"U�'·'I"I"IitlI��OMjti��·,4_,_,s_,_.ú_,,,_u_!\;_s__
- C

__��'__---,,,,'�9�/�3�i6�3_��_'- ""'I!!!!!,,- 6�O��e�Te���:O�'��g������I��,:_(��n'����'_:�"\"�t�'�-�.��:J

Desde o dia 7 do corrcnte

que Riu do Sul passou à

contar com um novo titular
na Delegach\ Regionnl eI�
Polici:!..

MARILlA

Peluso, no prÓximo .nÊ's
de abril. �(!rá noiva do CJo
pituo Tenente Djauro O!'
veira.

l't�,.ll> pnn,f';,:::s hO!a.� -!L!
hOJ(', qu:n:. 1<:'1"(1 c.;,ia t<l �','

,'. ,!'H!�' t .r Vito_Ia h.:
�l�'r' I p:;r lt.d01,L" de t·".

rlf.nop lO; �l. .."ou a �r I' a
11.:. ,'ia:'; 1 H":".,,,lu!·a on·.

do Fi') ,·.-pl"r::C· C0n.':,' v
".�, n '·,I'\!lll. do Est�-J�.,

<l.':I·.l\!('� ,to 'j·L:',::,1EG". j.>,
ra os !fil.gua � '1'

1'(, d,

'1 ,�;�L�la�,1 li' l-';t� �101',1;;=
llll.nl.:>� '�:Li .! ••• j'men, o

C, ·.,·ln (:1; t-.::'.ado COl1"·.

bu ra' (,on� um j'IJUCO ;1'., S

ele 1L J\ll'!lÕ!;,� de cruz .i' ""
e jj li,: [':I':'\I:rla seman·l ,�

tnha.h·) .... :','1';' inici .... l ,;

scb ... cr In3."u;. ' (., comr '�rll
�!" 8·:g(r.llril"j 111'. Kell',I.·"
lI,,-jaS:l,
Em 1101111 (I' P vo be"!d:

C\.,I�" 0;')":1"'" C(' rús não "

pen.,!'; c n·,t:: (1.?:1(J Gov"('!",
dl'T Cels,' 1':,\I',O� com� .,.)11

bem (., . �1'"r,'ni ütular (�"
··PLA1>-t;,:.(t". dI' r.gnes v\" 1
bi'�( I. rt'll.: f:_'t .. �giümr .!'
hn. r:l. I, .... ,·S.H�S u

n I."s 1 (·,.ll'\i\,j(� dE fvrml':dú
ai, ,(1 di' f';!'-" :L.e FéI.:_.'Õ
r,. II :-.<1 ·I:l., :,gn'a vit',"!')
S'1
C"1ll IIllel1SP .;ubilo ":!\jl' .

rrlm�n!am(' .) �I'. V);'\/.!l"
�·<inHl,· .. 1l1 llU�' :�ii.o m'.1111

rsfôr" S, I,,· � \ :ajado .I,,\'

.ó.�i 15 Vf'l'f'� a t .(lr:anô:� ,11S
" III t:ll '. �);( ti\'::. conse.!;.l,n

do afm;,;,l {. (1.1.< nào a..C·I,\�S
ele f'lefeito al'':1ejava n-.s

tan,bl'n, era i"'.' I:,rdadú "1 ','

,;nJflue tXp.. ,·; ... tiva IJ'.,)

PI VI) � iosu;�'I:�e.

HELOISA

Guimarfles, ficou noiva r;Ç
DI'. HIll'cílio C"rrêa Gui'll:J__

riles ,J<,strrcado culabora,iH
dQ Ministério de Rela<";';,,�
Exteriores, filho do C!l�,\l
Hcrci!i<l IDagnl.ar) Q:.m.s
Corrêa. Ela e filha du ca.sfll
Heitor rEdmé.. ) AI�n', lr
Guimaràes.

E' cú1n satisf,\I,ão quo:! ci

"'ll,!;llmoS o IIIÍl:1u das .ui

"idades entre llu!';, do :!1.
Luiz Ollllllflrae,s Vw.;; q'.'=!
\',!:IUl implimmdo )\.)vos rOl·

mos na ImpOl·tallle R:::p 1;'

\Iça0 da qu,,1 e Lhu,ul'

'efon����:�!íIl;��U���it�����aJ
enseJu pJ.r<l. ",Aid�-Ir ue S •. ,

encq:J>.!a., provldendas IUI.l
aeab�; Cf.n o J.!JUS0 que a"

hã IIIuilO �c.H Sêndo pi:l·
t-t:ut.!u por c8rtoS 'el1gl'<:ç,,-,
(1 .. Il:JS· Ilv Une Riosu!.
A verd,l(,ie e que o De cg::J

elo: ,ln�edoi' haVIa pr I}\"�I
cU (l:::nbill' CClll "ai uTeg,1iJ.·
r.daci� pon�ln ll"�· tl)�:l\U
nenhuma prOVidencia, :! �:>�
peramcs ql.ie o dr. LUIZ GUI
IH:.uae.; lJI;IS venha ao eLl

contre das u�.plraç0es g_er;l.:;
termianrJ,)

o

com out-re" d�

piadinh<'.� indec0l0sas e u,ó
mesmu a,gaz;).1 as no Vine
Riusu!. 1:> 1S::iU.,�1.OS bom d-

Sodedade Carhonifera Próspera S.•t
AVISO

Ac.ham-sE' à disposição dos Senhores acionis
t<lS, na !>ede social, os documentos a que m refere o

artiÇJQ 99 do decretO"'Jei n. 2.627 C� 26 de setem-
bro de 1940.

-

A "CEGONHA" Criciuma, 12 de março' de 1963
(Eng. Mário BQJ�ni)
Diretor Técnico
19-3-63

yisitou o caijlll Alt.au
(Elia) Peixoto, na Casa -:Ir"
Saúde "São Sebastião". O ,/

,MUS1CAL
).\RA UM. B')M PASSA TEMPO COM SUA FAMILIA _ RFOl4l0EB 8OC1AUi

D.I\]iÇAN'I'EF\ COQUITX1S - FESTAS DR ANIVERSI iUOS _ eRA
DANÇANTEs - STC

.N!)AR 11!:RRJ:O ['I� ROVAL BOTEL _ Tej U',_ lPort&rla)

nema ;! seu, pre cum o 115

filmens -:m IJrrg1 am",l;a" e

l'eeialllUl'IO� c:!.) SOLlellte
contra os llU.) penuroa:l, o

tl'illlquiildade dos freQuen
tadores tio Cin� Ri:.sul llnü
mela duzia til' autêlli;i:!o
"mal edlh':,I·.'_-s"

Vende-se CINEMAS ·

MEDID/. ACj'�P"';'ADA 00
COMISSAO J.HGUEL _

COMBA'T'E AO JOGO PRA
TfCADO POR l\DOLERCE!>i

TE;:; Cartazes do' DiaOtimos lotes de te:-r-enos situados no BaIrro do

. Estreito defronte o Grupo lrineu Bornhausen.
Trotar à sua Max Sch6ramm, 51, no Estreito.

Com o sr. José D�eher I�nfrente a Mercedes �nz. 'AóI .lOS,.
óS 3 e 8 horas.

Rock Hudson - Kirk Douglas

Dorothy Molone _ Coral Linley

-8A1B 801--

de BrusqueNotícias ':in. CLO!IA
ós- 8 horas
Da,1a Andrews

Rhonda Fleming.;,,� (,Ida un' pode U'! '.

sem �Iecessida�" de lei .'1-

I

!l'um .... c, me I'l:n fazenu.· 11

'crtnjor <\1�'_,1J,- Jacho,(! z

Ila mUlta ll·Ill'J·'.
'

A laj?nt"�a! ntora' -:.,'",;- que &., más ling'l&'s apel'da
(men. _ 1.1?m: ,�.j.-. :hi ti!. l I'am de ,11i!rC'a:::lo comu:r., o

11..,1"I'U�, 1!0!"l' oe uma V":' Pref('it.' ....'ev ... ra. como !J ::r:

n1<!1 {I',il�(·s;;.. ,::In'eguiu u- ca!;'!�".lÍ:;h, lt:'t:' em mire.
ma b-.J.:::I ue (··1.!do na I\C .. l- um 1..'t:·'J 0bJ�i.i70: demlll:s
deml.l ('e Ç,:(lt" C:e Sã::> P.lt1 trar ,I �u;�e:l(.r:dl:lde de. l:-

���,;�lr�.�:�t�:;) ;;.�;it���o (:���
•

��f: �';.���i��ll�·� . Jt-rc o reg,-

felto Gt·:ae'·d. jUlto ao (';J-
verna,l�: .,\,_; r.lf,!· de Bl�'

ros.

o U'TIMO POR DO SOL
-em -

CE'U DE AGONIA
Warner Colar.

EastmanCoJor
- Censura: oté T 4 anos _

CiDe &rnR�.;r::!:" . u 1'ova :.l. r,_

lC'.i. cnd_ !'l'�i(.je e trab;t�h.l
1 no�s(, ,ll" ,.:.(,j. amigo
mal' Wagner.
S,!" pt.:rm"U11 � cia, '1,):,(

VPZ II S :S.'�:1{U' Uni:l'·� .

se rIr ,J,lll�;,r� :,lf. o an'l d.
::>:',G (lW'Ilt:<O. ,'1 tão, p;�:ell
1-: v, !trt� f,'_ r. a:>l1.
Ao a:l:jg,. "".ar os :.l.�'

s,;s \·,.tll� de b:la vlage),l e

.flllitv .'II::{·�:>'.) .Ia terr' '.0

T.e Sali

Censuro até 14 anos

ás 5 e 8 horas. t:i ... iMPl':JUii
às 8 Y2 Hs.

Dana Andrews
Rhonda Fleming

I; v,'r' ,IU{.l' ','llônio li ,I
. '. di! 1·.(I\'lido a re,;

rar :;11<1 pr,p"l-', de ai; j,:,
.;.�O d' j{':,"l La Caml'rJ'.
"):11 ,� .,1-" ,I (_,_ l:.er apre"'''n
I:Hb Iltra 1"'.1"1 da que: c.i
ao� vrre.hi()n>� 1 regalb .;'!

'1f"I;;ll:,m da. fratilicac:'lO
el"l I,\vol' ce:: stitUI\ '" �

:,ms ;';1. de · ade. t..' I�

Q. W. Fischer

MIcheJe Morgan
EM

GRANDE HDTEL -em -

CE'U DE AGONIA
Wornel'Co[or

Censura até 14 anos

ClNE RAJI,
Censura até 18 ano:>
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ROBiRTO CAMPOS AFIRMA:

Não existem Comunistas
no Govêrno Brasileiro

.. Aumento do Funcionalismo:
Mensagem será entregue

Nas próximas Horas
BRASíLIA, 19 (OE) - o ciaram que pedirão ao

p ....� ....«.I."e Jua oourart presidente 'Sua inclusão na

está. ultimando o exame da mensagem.
m('n�a"'f"'" d'l pu-anta ri'}
funcionalismo civil e mi'
litar da un.éc, que poderá
ser enviado ao C ....ngresso,
dentro de algumas horas.
Por outro lado, runcícné
rios da NOVACAP anun-

WASHiNGTON, 19 (OE)
- Prestando ceciuracões a

imprensa ncrte-amertcene.
o embaixador Roberto Cam

p-s disse: "Não tem nenhum
comunista no gov�rno bra
sileiro. Meu governo jamais
aceitou a acusação de que
existem na administração
comunistas que possam in�
fluir de alguma maneira

PARIS

A policia da Baviera :nf� r

meu que vá-las ame"ç�s ti..,

me-te foram feitas côm.ru
o ex primeiro ministro G,·, r

ge Bidault.

BUENOS AIRES r

. .A Marinha da Argcntíns ,

� não conseguiu o aPõiQ d(l e_

xéecttc e da aviação, UllrJ.

impedir u pnrtlclpação d�"

pcr,mistus nas elelçôes p-c
sícencíate. :>

BRASILlA

Prcsseguern, na tarde de

hoje, os entendtmentcg en

tre lideres de 'saneada oes

duns Gasas do CongreSIll,
com vistas a tramltaçae <los

projetos de reformas de bol
se. que serão encaminhados

proximamente pelo executi-

na politica cfieial". Acen

tuou o representante do
Brasil que existem em seu

país 350 mil funcionártos, e

que não é exigido atestado
de Ideologia. Terminando
suas declarações disse D

sr. Roberto campos. "Em

verdade, nenhum governo
nem o dos EE.UU. que seja

Lheras
Camargo
Operado

t>t�v t'AULv" lU (uE) -

(J ." ... I.ü<!(.O da aducaçco ,

íntervt.â no sestaberecr

mentu;; de ensino. que es-

t:10 cobrando taxas eleva

das. A aftrmatíva é do ar.

TeJtôni(1 Monteiro de Bar-

ros titular da pasta da

Educação.
democrãtlco, pode dar

gurunça de que não existe

infiltração íder-lóglca".

.. San Thiago concede
Entrevista em N. Y

NOVA YORK, 19 (OE) �.

Tod,s os contactes finan
ceiros da missão Dantas,
serão mantidos nu tarde

de hoje. O ministro San

tiago Dantas, dará entre-

vista a imprensa interna

cional, para esclarecer no

ticias contraditórias sobre
a suspensão das negocia
çôes brasileiro-norte ame

ricanas.

. Foguete destruido em pleno vôo
CABO CANAVERAL, 19 adotada em virtude de ter

(OE) - Um foguete logo sofrido um desvio na rota

após ter sido dlspardo, fpl do foguete Intercontinental.
destruido em pleno vôo, O fato r-correu dois mlnu

pela rvrce Aérea norte- tos após o disparo.
americana. A medida foi

Lagosteiros já estão na A'frica '.

DAKAR, 19 (DE) - 10 da Mauritânia, -nde per-
barcos lagosteiras rrancê- manecerão. Os barcos fran-

ses, procedentes de águas
brasileiras, efetuaram em

Dakar uma seara de abas

tecimento. Logo em segui
da, sarparum para a costa

ceses deixaram o nordeste

brasileiro, em consequência
dn chamada "Guerra da

Lagosta".

BALTIMORE, 19 (OE) -

O ex-presidente da Colôm
bia sr. Alberto Llerag Ca

margo foi operada na noi-

te passada, de um hemato-
_

ma na cabeça, no hospital
Johnn Rusklng desta ci
dade. O estado de saúde do

ex-grrestdente, é sausartó

rio, segundo os médicos que
o assistem.

Desfalque:
1_EO mil dolares
MUNIQUE, 19 (OEl - O

diretor da sucursal em

Munique do Banco Bávaro
de hipotecas Cal Von Ber

ger, apoderou-se de con

tas daquele estabelecimen
to, num total de 160 mil

lólares.

Pouso de
Emergência
HONOLULú, 19 (OE)

Com- 85 pessoas a bordo,
um a.. ião transporte nor

te-americano pediu pouse
de emergêncte no aeropor
to de Honolulu, logo após
ter decolado. O c ....mando

da aeronave anunciou ha

ver perdido dois motores.
O aparelho se destinava a

Los Angeles.

TERRENOS A VENDA
Ruo Ttrcdentes 53 - Florianópulis.

•
VENDE"SE

Vários lotes próximos ao Grupo lrtneu Bornhau

sen - Estreito.
I -=- lote 28x22 _ Jardim Atlântico - Bcr,

reiros. (Bem próximc c Estrodc Federal). '

1 lote 12x30 no zona bclneóno de Ccmburtú

próxifT'o à sede do lote Clube. '

I _ lote lOx30 no zona balneário de Comba
riú pr6ximo a sede marítimo do lote Clube.

I lote 15x30 no Vila Pcmpérc - CUlrtil:.....
I lote com 8 A'reo de 700 mts2. junto 80 HUI

pltol Protestante em Blumen.au.
I loto 14x30 junto à Fundição Tupy, loinvill•.
\ iate I 22x31 em Pilarzinho. CUritiba.

COMP�A-SE

Uma cosa próximo 00 centro. de Fpolis, até

2.500.000'00.
Uma caso até Cr$ 1.000.000.00, próximo 00

centro de Fpolis.

REDlJZ nE�IfIRI!(lIIl\S SE�I IIrÉIU��O
!\iO"ll THI\UUbVrtl 1:1\l lESS \II ,\

IHRII�(:�II E \Um 1\ DOR!

No.,.. York (E'pecial) - I'inJ!

men!e a cirncia en�ontrOu um.

rnb$lii.nci� CIOIu,ume com a elI

uaoniiniria propned ..de de per'
mitir a rc:duçâo d..,hemOlT'Oldas
e o pronw aIí.io da dor - ",m

Em caso após cuo, fOI constlt,d�
eoomprOl'ld3 unu melhor,a sur·

preenu�nt•. A dor lo, aHvi�d2 d�

pronto, verif'OImJo-se �o mesmo

tflI1po v�rd"de'r .. r�duçâQ ou ".

colhimento d:u hemorro,d.,

O mais .ur!,reend�n!e. "","em. �

que esu rndhora le manteve em

cuos em que os ·obl�rv2"õ�� me·

dicas se prolonj!lr.m por muito),

De bto. OI rf'5U!I:.dlM tn!1l.Hl tio

número dbt...... pacienteS
porudores tlt casos cromcas. 4

gullll de 10.10 anos.

Tudo 1$50, M'r.l o U$O de nafCÓ.

ciali, .nest�... ,-,OI oU adstringente'
ele qual'lu"," "'pec,e. O seRT�Clo
está num3 "U •• rubst:incia CIUl

cnuntc nafUral.FKP·recentem�.n
!edescOb�rt, (t(')r um. 1n!'Nmçio
depe!IQu,�smund;almentet;tmo
!Ia. O FRP iá esci «ndu ,,,,"ga

mente empreftado como cicaw.
unt' dOI kc.id"" em qUalquer

p2.rte do corpO,

Agora est. nova rubstincla c,ca·

tri:r.ant� � .pr
· ....nnd. em poma

da t iupositórtus .01> o "ome- d.

'·....pnrn:i .. II.

tm !ôd:l!l n l:lrmac'as peyatn

Prt>par"d<:>" P"nuula m

tuho> cum aplIcador �slljl\.'at ou

/"."/I{U "n" ""I",""i1,ir;"�
""' �nu h,)� " .. ,n lO uniJaJcs
(Tl'b-I>.' ml,,·"lu,tm n'

Departamento de Estado não fará
declarações sôbre o caso

BRASIL - E.U.A,
WASHINGTON, 19 (OE)

- o Departamento de Es
tado não rará nenhuma

declaração sobre o caso

surgido entre os EE.UU. e

o Brasil, provocado pelas

declarações do embaixador
Lincoln Gordon. O proble
ma está sendo resolvido

diplomáticamente com o

ernbaíxad-r brasileiro sr.

Roberto jmpos.
Sexta Feira: Regresso de San Thiago
RIO, 19 (OE) - o ml- sil segundo informações

nlstro Santiago Dantas, de- prestadas pelo economista
verá voltar a entrevistar- João Alberto Leite Barbo-
se cr-m o presidente Ken-. sa. que regressou de N.

neôy. na quinta-feíru. aex- York.
ta-retra, regt;_es!i�rá ao ara-

TRIBUNAl' DE, JUSTICA
,

ordem unanimemente.

n,c 3.597 - Joaçaba
impetrai'rte: dr. Nelson p�-

Odria candidato a

Presidência do Perú
SESSãO EXTRAORDI- NO, REALIZADA EM 9 DE

NAU,IA DO 'IRlBUNAL PLF; JANEIRO DE 1963

A Química
faz maravilhas
O século XX nasceu eco- mal. inatacáveis por mau

!
a égide da química. Ela pr-e chas oleosas ou aquosas e re

sidiu a todos os progreS':8 pelente à ãgua. Esse prQ'��S
humanos nestes últimos 5FS �o, batizado cem o nome de
senta anos. Desde os COf'l-' "scotohgarrí", ainda faz
butiveig para motores a e}: com que OS tecidos eortscr

plcsâc até os cembustivcs vem mais tempo sua aparen
sólidos para a propuisaG de cre de nõve. Além de tu te

foguetes, foram criado� nas isso, é incolor e inQdore.
provetas des tabcratôrus.

Novos tecidos foram criadus -------

quimicamente. Novos -cmé

dios desenvolvidos pela qUl
mlcl! aliviaraJIl as dores da. '//-_.1-_""':":
humanidade. E o homem de>

século XX �sfruta de um

lContõrto jamais alcançauo
peja humanidade em tempo

algum. Um bQrn exemplo
disso é uma das últimas d��

cobcrta.s feitas em ·labora

tório - um produto que t·lr

nn QS tecidos, isto sem pr�IU

dica r a sua respiração n')�- allOl.A ... IIfIIIIlIf1aDOIIIAIL

Comissão Parlamentar de Inquérito:
BR���AUE��!) D� ����Tl!J;� o ;e-

Será. Constltulda uma co- querimento para isso, ja
missão parlamentar de ln- tem o número suficiente de

quérita para investigar os assinaturas .exigido pelo
diferentes aspectos do lití- regimento da Cãmara.

glo franco-brasileiro sobre

Contra-Revolucionários
Cubanos atacam

JULGAMENTO��
eleições presidencraía, e

dar posse aos eleitos.LIMA, 19 (OE) _ A
justiça eleitoral peruana, '

deverá nos próximos dias, -�-----

se manifestar sobre a can- CaSQ'didatura do Gal. Manoel
Odrla. Até o momento [á
foram aprovados os nomes
Belaur de "rerre. Haia de

�a Torre 'e do sr. Mário
Rorissao. A atuai junta
militar que governa o

país prometeu garantir as

HABEAS...cORPUS; annr - paciente: Ampé!jo
Pllzin - Relator: DES. eLO

im�:tr!·!�:;
-

M�:�:�rê J.'� ���mG=di���:�í�; a

!!:c�:�o·_-·'::l�:��:e;D��� �1tECURSO DE HABEAS-

IVO GUILHON _ Denega- CORPUS
ram a ordem unanimemen
to.

Precisa-se pat.a:- falug:lr
uma casa. No centro. PreÇO
de OCasião. 'I'eabrai- pelo f,'
nc 3659. Cem o ar'. Dcmétríc
ou rua Cons. Mafra 70.

20 - 3 --63

n.c 3.590 - São Lcurencc
H/Oeste .- impetrante: E,;_clt
des Menegattl _ Pacient<?-s
Antônio Carda�o e Lecntrn

������iORe��;tAD�.D�:
garam a ordem unanirne
mente.

n.o 613 - Lajes _ p(!tor

rente: o dr. Juiz de Direito

da Vara Criminal "ex-crrt
----------------

cio" - recorrido; Zélio de
Jesus Antunes, Relator:

DES. IVO GUILHON - Ne

garam nrcvímentc
.

unani
memente.

n.c 614 - Lajes - recor

rente; .dr. Juiz de Direito) da.

!Vara Criminal, "eXl·orfiei;,
- recorrido. Elizandro A!.
ves eu Elizândro Alves Mei
ra - Relator: DES. BELI

SA'RIQ COSTA _ Negl�
rllm provimento unanime
mente.

n.o 3.594 _ Curitiban ...s
- impetl·unte: Dr. Ilse Ca
margo.' <Ia Costa _ pacien
tes; Samuel, Lourenço e Deo
clldes Dela Giustin8'.-<te:a
tor. DES. ADAO BERNAH.
DES - Concederam a or_

dem unnnlrn,emente.
n.o 615 - Lajes _ recar

rente: dr. Juiz de Direito da
Vara lCriminal "ex\ooffiC1G'
- recorrido; João Fral,1cisCo
Antunes de Moraes _ DE:3
ADÃO BERNARDES _ Ne

,garam. prOVimento

�nar.l-Imemente. '

.

"�
ren�:: 6Q16d:- ;:i�esde-D�:;;Jt�-
da Vara Crjminal "cx- '!fi

•

cio" - recorrido: VIcente

António Francisco da Si�va.
- RELATOR: DES. EU

'CLYDES DE CERQUEIRA
CINTRA - Negaram iJ.ovi
mento unanlmemente.

n.o 3.596 - Joaçaba ._

impetrante: Dr. Brazilio Ce
lestino de Oiiveira _ paCi�l1
tas: MenéZe,s Oonçalves Ca
brelra - Relator: Dcs. EU-.
CLYDES DE CERQUEIRA
CINTRA _ Denegaram a

PARTIDAg OE
FLORIANOPOLlI: EM... ,fi',
DIAC ÚTEIC AS �'

\ 'horas I �
. .

n.o 617 - CUritibll.n.>s -

recorrente: dr. Juiz ue DI

reito "eç_"ffiCio' _ ,.ec'.),.,.I

do.: Donato de Paula Gu�'"

tem, RELATOR: DES. ela

VIS GAMA - Neg,aram pr:>
vlmento unanimemente

MIAMI,19 (OE) - Fo- ccorreu um desenbarque
ram realizadas duas In- próximo ii. Isabeia, tendo

cursões contra Cuba por os comandos atacado um

comandos integr<ldos de acampamento soviético. O

membros da. segunda iren- ataque partiu de urna pe

te nacional de St.:ambray. e quena en�barcação munida

pela organização A,[u G6 de um canhão de 25 mms. Agradeço ar) P. Reu6,
segundo foi nm\llr.i�cio, Uu,;; t"'H\:il nlrl"'l'ç;-o.·ill,

RA'OIO PATRUlt'�· -SOCORRO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



49 ANOS DE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CÀTARI NA NO

SFTOR DOS ESPORTES

do corr'

Imp-vtan'
místico a

INTl RNA
TA CAT

participa
gent.na. d P

tamo de <1-'

AL' �-.J.
-

o Torneio ct,· "

mentais aPresentará

VARA/GIO ESTREOU
MAL

O apital:v,. n Var�-

gio, novo mi itante do (lU:l
dro de árb:tros da FCF, f,z
sua estréia na ta de 1)

mingo, dir;gind () enc,'nL'o

entre Pauis Ramos e Ta

mandaré vencido pelo "len
co paulalno p'/r �_:.O. S,S
esteve mal- de pClunuud�
qua,e que int l" n:e ae,

pequeho público, com rn:>'r

cações enõneas_ f as mal

marcadas Vári� Vezes ·oe-
neficiou fio ,

C0l'l.!etendo li

marcações q

loiros.

INSCRIÇÕES

A té o dia 20 do COl'ren:�

estal'aq abeTta� as ill�cdçôr.,:>
Pata os JogoS Pan-Ame"ic!t
nOR, Por esquanto, dezencyc
paises� já se inscreverei;;'

I
orn't-

notando_se Que apen'lS o

Canadá e a GU"!tp.ma1a nãe>
enviaram n rela,ção de S,�ll"

to r, enf;m Paula Ramos, treinou CO!f:,:j-
'I.:! vamonte na manhã ® d(\ ..

in - mingo no gramado da E�
cob de Aprendizes Ml."l:i-

PERDEU DE

início do certame ou sr}�"
Rote rodad3S. O C H�' _

naux foi o au " d (>:,,0

za, derrotando-o POI 4x�.

PRIMEIRA DERl;WT;�

Desde que o tr ina�ê,-r
João LimBa. um'u o co

mando têcniro do
Clube M�t p'

ma, e�pet"cl,l
tagem de 4..'\(1.

nheiros, servindo como a".
venário o elenco juvenil lo

próprio clube. Contagem fi
nal: 2X2, tendo Ari e O·mi
marcado' para os titulan·').
O '1'uadl'o principal form·. u
assim: Tatú (Baga); Ca:
los, Juricy (Arnoldo) Ká e

NaiZQ (Nivaldo); Ari (Ti�:'I)
e Aniel; Alberto Cal'!in',:>s

«(flní, 01ádio e'Osmar.

GO'IA MACHUCADO

O atacante Góia, 'lm�

<ias bo<ls figUras do ma1;,�h
cumpI'ido pelo São PaHI(l.
contra o Firneiren,<:e F. C"
encontra-se con�undido, ten
do incll1�ive' sido mantid,) :).

margem do coletivo samDau

lino, realizado na I'WJ.n!1ã
de domisgo.

NIVALDO TREINANDO

SAO

o jogl'ldor Nivltldo, pel'
tencente ao �nco do Fos

tal Tele�rá.flco. campeão a,-

:�d;;r �;d:9!2�t.i�:s�:t�:�
'hl'Vr'do onze pO<ltaF::tn,
cnr:ontra.-se trein::!l1do "ntr�
o. jogadores do. São 'Pa.uh,

serviço� pre�tados a� no;w

futebol peja visitante,
I ese�"mos feliz estadia

e� nullsa capital a dona Ma

rina Pacheco, funcionará -------�_----;-,---__

.xompl" da CBD, Clubes Brasireiros Não Colocarãc ° .t."nt. Nil", quo foi
punido pela diretoria do E�- O quarto zagueil'o Mál'('H>

Imftecilhos Parr- a C'ar.in de r pOlto Clube Metl'opol cO.n o
Pinto, .)x-atléta do Clul)e

Clilbe CP:;9 Klc Jl!2t@ri7loll Nem f' .. .,""� Je!l� �:�:. v�i�;:��:,::,:'p:�% t�: �:�t��o ,:::�'::�,�: �::::':
S R �.,. Jopagdores Para a Seleção M�!nd�al ".,-",.do do Ri, d. J.n"! Sã Paulo a qualqu", mo

O Clu'u' DO�' do !gS"?t�n$@jcon�tfuIZdOa ••10' .,.",'to',' ". RIO,19 (UFI) - Nenhu ma atitude ,la Parte rt() �:I:P�:r:t��:z:oe����:�e��: menta. A" primeiras conver
"- " ��... o <, ma dificuld!iAe será oposta Palmeiras, com relacão ao sações já foram mantid::t3."

::E��:�����o�i'i�:'�}��;: ��":�::::i::��::'�;�:: ;�:n::::!�:::��;;'���;; aE�::�:��;a;�:�::::; i� �:;�;:":��::d::!:::.: ,,,��i�:��;,;';o!ã: ,:.�;::
que (I Clube não ·autoriz>u. tários cm nome dessa �\s pelé, pela FIFA, Para a f'I crescentou que a l'elao;-5o

condições físicas e técni��l�.
1'0 Trilha flal'a o pl'óxim"

ne1'l:1 se responsabiliza. velas sociação, a única defesa q'�e mação do selecionado mun dos jogadores Sômcnte �e",i. compomisso que o clube su'
declarações que vem se��\o aparece é n do "nosso clu- diaJ que enfrentará a �3 efetivada na reunião de 7

O Metropol, contra o Cm:- tentará pelo certame da c.i-
publicadas na imprensa a be" conforme se erfere n"s de outub!'o à representac�o de maio pl'óximo, em Lnr,.. !i:S d�c�nê�X�ejOs:: foe;!��;.��� dade. O j'lgado!, fêz propos_assinadas pelo \ 81'. W11t'.·r diversos a1·tigos, deixando da Inglate�r,a, nos festejos dres; e que Q nome de Zito ta ao Figueirense e ca"o
M·afra. tlntendel' o,.; motivos p<:ll" do aInlversário da Footbe.ll havia sido também cogit'ldo

titulares. O avante NUzo, o
seus desejos não sejam a-

Entretanto, os clubes reu qual iniciou na imprensa Associations. em princípio. A requisiçã.)
lateral Ten�nte e (I quar".;o

, tendidos. fjrm"lrá contr!'}.o
nidqs fjzeram questão de campanha contra o pr2ji_ Durante a presença na compreenderá provávelm'll1 ::�u���: ��LzfO�:��sTe:��:

.

com o São Paulo, imcd',l-

::���o, :m:ued;��a;:ii:.o PQr dente da·FAC. �:d�=:a�=' ;�temcÍe��:: !:� �n:�iZ:��a= sóde;;e��: te. pOr ter falecido um filho !a:;����::�lo :u;r���;�'�:�
dos jngos fina� da Tnca em conjunto, do se!çcionll- :e::;:!�aC:�QSp�:;o;:t:;e ���,� gador.

VENP'EDOPES �:js:::a;:Cf!sr;. �!�:��oP�:o ::t:��di�� �Og,:!::res 2�,,�� cuperação de uma oper;1çiio Olateral Danda Que foj
CASA ELIANE DISTRIBUIDORA EXOLUSIVA DA ma. disseram que o� '1eus vocados devet'ão apresenta�_ �ii�.��giCa a que foi sul)m,,- um dos grnndes nomes de

OLIVETI'I INDUSTRIAL S/A NECESSITA DE ELEMEN- clube não oporâQ qUalquer se em Londres no dia 18 temporadas passada>; d,,�

TvOENSDCEADOPARCE'TsAEDOMSTOPDAAaAsIA�PLL,:!.� DSEEUpRQ,OUDAUDTROOS,DE' obstá.culo à cessão d!ls d31� ou. 19 de outu'bro, e cert.J
roi ,--

C- • fendendo as CÕ1'es d� :\�'ai
- U" H�"_:" craQues_ O, sr. Modesto Rú mente serão gl'atifi?ad"'" GOSTA "DE. CAFÉ� I Futebol Clube encontra_�'"

����A��S���T��t�AS RE'MUNERADOS
\ ::t��r."tende as�ist}r ao �n- pela FIFA qUe,custeara t.ô

* " :em clube. O jogador, qu

Nâ oca�lão, o 's'r,. LiM �a;"::d��sP('sa>l de

�a"�ng;F',1 ,ENTAO PEC� ���l;T'" ,

Murge�. dt�s,e c,.gpetoa,l· lÍ

• '...

-

•

"\;:." '�'

L JA EMPOLGrN�O A II �EGATA I TER-
,ONAl DE STA. CATA"INA

Grande do Sul. da Guaria- na oj-ganjzaçâo
.

técnica c concretas e p rên-tas e aprovado que, podernus Para maror brllhant,s"lO
bara. de São Paulo e C� sociul podando-se desd., jâ, certas que uma compe;;i;;ão antecipar. constará 'de qua- da II.8 Regata Interna-no

Santa catso-tna. progn'o.stícal· que a II.a ? ,- de tamanha envergadura trc pareos internaciona!$ -� ná:! de Santa Catarina !ji
Dizer que a monumental gata jn+e-nacícnal de S"I'- a üm de Que moa inclusive "oito" _, t,,!:g que, a I.a Regata rnterc-c-

parada néutrca de 26 de ta Catarina eec-evern 111 \'5 qu-r no setor téui- pa.reoe a serem ,dispuhcl:"S cíenal, realizada. nes+a c-i

será um sucesso ecs-. uma brrlhante página. na co cuer nc setor social. entre clubes teeets (eles- rntal em maio de 1961, f.Oj

é desneoessáric, poi' a hi�tól:ia (la cancegvm de :bE�11'n d� alguns dia •. a ses prinr:ioiantes e nevi-ei- um sucesso .eem preceden-
de roalizaçâc - pa.ie. C?m;��io Central Corl.l:- mos); e um parec do ESC4.- tes na história do remo

GATA 'n-evada em vã�,'lS A dir�tol'�a: doJ'Alrlo Luz" t t\iida ,lOs principais o.ll:·(: LERES' (a dez remes) em catarineneo, como comp-u-
�N oportunidades - dos h·,- a cuJa fr�ntl!. se enccntr.r o teres do "Aldo Luz" ,. na homenagem ás FORÇAS ção amistosa), o clube "J"

"-,u11 mcns que dirigem o Clube destacado d.e�pórtl�a D' .. · sr. �-s.lclo Silveira. Prvsl- ARMApAS DO BRASIL ganiaadcr da sensatcnat voa
",1'- de Regatas "Aldo Luz" sembergadoj- Marcllic Me· � -nte d� FASC ......, dará eo- que ser'á disputado entre os r.ada ná.utica, levará a efu';c

C�lj- clube que tantas glórias tem (iei�os.,. vem se. reUI�indo "ê- nhecímento a imprensa e,>� militares pertencentes:'l8 durante os dias em que. os

gu.damene organixand i e crH..a e fa"E.da e aos desnoe vá.ria� unidades .sodiladas visitantes se encontrarem
dado a Sonta cata-me ::- 'te estudando o progr-ama e j,(J_ tlstas em geral do progru- em Florianópolis. em Florianópolis, várias r-s

Brasil ,é uma garantia mando' -medtdae efetivas e ma tomando já. elabcradc ttvídades e excur.sÕes II pcn
tos píjceescoe da nc csa

Ilha, reafirmando desta fOl
ma a tredtçâc e a fama r!l'
hospitalidade da gente (;it-tal�es fü!ão ms�utfJJ OS J' �os Pan3meri�an�s

SAO PAULO, 19 (V.A) - novidade. Deverá ser u.tili'z::o.- atlétas por modalidades 'es_ ttno: Brasil, Equador, E��,'\.- BrasiL Chiler U-ruguai� Es.

do um trampolim de olunrí pc-ttvae. dos Unidos" Uruguai Trij- tadce unidos, Argentina.
:1:- nio, em lugar d" maee'm nidad, Chile veneaaela. Ar- TIRO - Só maecuün-:

-iv como se usa aqui no Brasil. INSCRI'Ç6ES POR PRO'.Jf.S gentina.'
,

BrasiL Equador, Chile, li
Ati}, os prímetroe dias do E PAISES ESGRIMA - Masculino: ruguaí, Venezuela, Esta dos

próxímc mês a piscina 1" 'Brasil, Chile, Uruguai Ve- UnidQs, Argentina,
Palmeiras iá contará com As equipes inscritas, "m nezuel» México Argentina NATAÇAO SINCRONIZA-
êsse melhoramento e dando cada um dos torneios (lu" Antnha:s Holandesas, Est'l.� DA _ Brasil, Estados um-

;uá �:���31�rm:CI:�::ç;:fiC�:::. z: ;������::icun�::" ':�: :�� ��::�:� F;�����o: �;�= dO�A��n;��I� Mascu!i(b:
parte dos saltadores bl'gs:- .as seguintes: guai, Ven�zuela, Mêxk", Brasil, Equador, Urugmli

ATLETISMO - Masculin,_,' Argentina. Trinidad Venezuela, Esta
FUTEBOL - Só masc'ú_ tios Unid�$, Argenlna. Fe4

nQ: Brasil, Chile, Pcrú, U- ininino: Brasil. Equad"r
ruguni_. P9ragu"ã'i, -Estados Chile, Uruguai, Venezuela,
Unido�, Argentina, MexiCQ. Estados Unidos, Argentinú.
GIN'A'STICA - MaSCt,'.)i- 'SALTOS ORNAME'N'l'AIf"

no: Brasil, cubá. uruliti,�f1'" ::....·M'ascúlino·:·�rast1, V.cn'€�
Estados Unidos, Argentina, zueIa Estadus' Unidos. Fe·
Mêxico. Feminino: Br\l,Sll. mi�lÍ�o: Brasil, Estad"o": '(J.

Cuba, Argentina, MêxÍ'�', nidos.
ESt1dos Unidos. VOLIBOL - Masculino:

Brasil, Estado� Unidos, Chi
le, Tl'inidad, Venezuela, Il.J'

gentillli, Equ9dur, Femini
no: Brasi], E_tados Unido�,
Venezu'ela, Argentina, EQl:a
dor, Chile, Tr;pida<l.
BASQUETEBOL - Ma.�

culino: Brasil Estados Uni

dos, Vl'uguai,' Equador, Ar ..

gentina, México, Peru. Fe
mino: BraSil, Estados Uni

dos, Chile, Peru, Argellti:J.a,
Mêxico.
BASEBOL - Só maSCl.1!i�

no; Equado1', Brasil, CUD;),
Venezuela, Estad(ls UniJ,,�,
México.
PUGILISMO _ Só ml,�-

culino: Brasil Estados lJ_.

nidos, Uruguai, Argent;.�"
se apenas uma expuL;§.il. Venezuela Chile.

-

,

Bí, médio volante 'Ío Atlr- CICLISMO - Só ma3�!l
tico Catal,nense, foi !I p:--i-
meiro indisciplinado, ill:!.�

::��a
o ::,�:';;:;,;:;:,::t,�: Sra. MarfRa Pacheco Em Flor;i!nópo!isá.rbitl:" Nilo Silva, no prê\l(>

contra o Avaí.

�
TREINOU O SÃO PAULO

-i
A equipe do São Pau,,,.

preparando_se para' o pl'(;
ximo cotejo pel certame -Ia

cidade que scrá contra I,)

HIPISMO - Só masculino
Brasil, Chile, Ur�guai, es
tados, Unidos, Argentin'l"
Mêxico.
JUDO - Só masculin'.:

Brasil.' Estados Unidos, u-

Br.asil, Chile, Uruguai, pa

raguai, Venetruel'a, Est2.do�

Unidos. Feminino: Brasil,

Uruguai, Paragua" Estild"ll

Unidos.

POLO-AQUA'TICO - Só
masculino: Br.a"n, Estados

Unidos. Argentina., Méxlt�)
HALTEROFILISMO - 8ó'

masculino: Brasil. Equad"r,
Trinldad, Venezuela, E3ta
dos Unidos, Argentina.
TENIS - Masculino: Br:'!

silo Equador, Uruguai, Tri
nidad, Venezuela, Esta.d�·
Unidos. Femin1no' Brasil

EquadQr, Uruguai, Ttir..i<ild.
Estados Unidos,
IATISMO - Só masCl!li

no: Brasil, Equadnl', Chlie

MéXiCO, Uruguai, Trinitiad
Venezuela Estados Únido�
Argehtina'.
LUTA .. LIVRE - Só m"-�

culinQ: Brasil, Equaci'lr,
Cuba, Ve:nezuela, Estad,)s
Unidos, Argentina, Peru
México.

.'

rUP.'uai.

PENTATLO MODERNO

- Só masculin!l: Br'bil
Est;t.dos Unidos, México.
REMO - Só m,,"sculinQ:

momentos dedicada ao eS

ém nossa capital a senh" a porte nacional, D. M�in'}.
Mal'ina P'acheco" chefe ce

seção do futerbol profis<Ji,,
nal da CBD.

recebeJ'á por certo em Flo.,.i-

anópo:lisr por Parte do _;::
()sni Mello, presid'ente da

D. Marina. que aproxlm�_
!lamente há 30 anos Pr2lta

FCF, a melhor acolhida pus
sível, já que assim agin·to,
estará o preSidente da FCF'seus se1Jviç'os a CED, é ,)!;

S'l-a merecedora de conf; � n·

ça do sr. João H9.:vella.l_;e
retrib?indo os ill'estimál'eh

.;onhecedolta IJrofunda d is
leis e regulam.entos esPorti
vos, e conhl>cida. em todo o

Brasil, pelo,S seus dotes de
.. Imp_ãtia.
Prestativa em quaisq"<:!r

taa+nense.

Figuras ilustrei; no ce-ra
rio esportivo nacional e ....0'1

tinental, especialmente C:lI1.

vrdadae, aqui estarão "
..}T.,

semandc esse magno da*
file náutioc emístcsc pr�,
tigiaondo assim o esforço rto

"Aldo Luz" em levar caia
vez mais o neme gfcrioso
dI) Santa Catarina eSport.j
VOo Igualmente, já é grande
.o número de club's da AI!
gentina e do Uruguai q:Je
manifestnraJll o propósito de
compareecrem à gigantesca
competição, podend�'.se ga
l'antir já, com absoluta se

gurança que, principalmen_
te, nos p"rece de "quatro
com" e,"oito', o número tle
concorrentes subirá de no

ve, o que constitue o sue B_
SO absoluto a rewlizaçao da
Ir.a Regata Internacional
de Santa Catarina, no dia
26 de maiQ de 1963, na' faia
ofiCial da baia sul de FI,

rianóPo]is, sendo que a
largada dar-se.-á na :tlta
Maria (defronte a' sêde ti
Clube Náutico Riachuelo
a chegada no atêrro d"

Prainha.
A hospedagem dos re 'Ui'.

dores visitantes já está >1'

certada, e será feita no f,'.
moso HOTEL ROYAL d�sto.
Capital: cognominad� cig
"PALACIO DOS- ESPüE.
TES".

Ao fazermos êste regh 1'0

queremos levar aQS di�n.'s
diretoes do "AldQ Luz" _ o

clube mais querido de Sa 'i:n.
Catarina _ o DIlSSO apla,u.$o
e incentivo por mais '�.l,;a

façanra, qual seja ;a read
znção da II.a Regata Inta�_
nacional de Santa Cai;t,.j'7

REDATOR

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES E GILBERTO NAHAS

COLABORADORES
,JORGE CHEREM - GILBERTO PAIVA
- RUI LOBO - MILTON F, A'VILA -

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO MANGONA

o "Olé" qUe serviu de recurso I íci:'o ao selecto
nado brúsil.eir� de futebol que sagrou-se bicampeão.
mundial da mcdalldc.ete em Scntioqo, ao que perece
vem crtcnco inúmeras celeumes nos, meios esporti
vos do Guanabara e São Paulo. Dirigentes do "osso
cte.üon" dos dois Estados acham que o "olé" não pae
sa de uma petulont, oesmorcltzcçõ., às agremiações
derrotados.

Muifos dirigentes do futebol çuanobartr-o e pau
lista afirmam que- resofve.õo no braço o problema do
"ele", quando este for usado frenj às' agremiações
que dirigirem. Não se admit-e entretanto que isto
venha o acontecer no fu.ebol b:-asIllúrO e: muito es

pec'ofmente no dos dois Estados'.
Sabemôs que o "ole" é um recurso licito e po

de, portanto, ser aplicado por qualquer cç.emloçõo
brasile!r::l ou mesmo estrangeira E' um espetáculo.
bonita para as vistos e é disso qu-e o público gosto,
de ver o redonda rolar de pé ern pé num espetáculo.
bastante superfor 00 que nos acostumornoa a ver nas

pequenas equipes nacionais. Se um Bcnsccesso, Ola
ria, Ccn,o do Rio ou mesmo São Crrsróvõo acham
qt!,�. não podem Q,U nõo devem ser desmoralizodos
pelo olé entôo que contrate bons valores e ofereçam
melhores espetáculos ao. público pagante. Aftncl,"
nõo existe r:-,�lo menos até o presente momento regra
alguma que proiba o uso 011", Se S::mtos e BotafGg fa
zem uso de tal re;::urso é porque po�suem elementos
à altura de of,�r.ecerem bons espetáculos de verdadei
ro fu.iebol e cremos, nõo estarão, com Isso tentando
desmoralizar' clube ou dirigente algum. O Flamengo,
segundo o SI. FudeJ Fadei, t,em sido uma das 'molor:�s
vitimas do. olé.

Isso n60 deveria acontecer, entretanto já que
O rubroregro carioca é realmenj(;, uma das' maiores
expressões do futebã1 nacional e poSsue ur;n plantei
bastante homogeneo e coêso não justificando pm'�
tonto, que �Lja uma das vitimas do tradicionâl olé.
Além disso, pode muito. bem o clube da Gávea de
volve-Ia em moeda muito mais forte a qualquer cair
mão que lhe imponha o castigo.. !nfelizment".e· por
aqui não ex1s.1z o tai de "Olé".

.

Nossas agremiações são bastante fracas e ryão
podem apresentar um jogo bonito de pé ,�m pé, o

que êles chamam em São Paulo e Guanabara de
"Olé". Mos Q, que nõo se concebe é que por couso

de um r curso completamente lícito se transforme
os grandes prélios em verdadeiros "touraJa,," de
Madrid, com "Olé" e tudo. í.ssQ, é que não!

Muito embora o ,Uogndor
tenha desmentido à repc"

tagem de que v!lltaria a
O meia.-médio Nnizo, Qt:e

apareceu em nosso fut�b"l
disputai' o campeonato d:;, envergando a Camisa do '!;'f
cidade de profissionais li gueirense Futebol Clube vai.
diretoria do São Paulo cOn- roaparecer diante do PÚbli
tradiz, 'nformando que Fer- co dn capital, envergando a
nando, (ix-jogador do Fi

-

jaqueta dQ São Paulo Fl.l._
gueirenso, assinou contl'pt�
com Q clube tricolor,

tebol Clube. O lQgador já
firmou compromisso com o

Clube sampau!inil.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,

'

...::::i::.'Pf'��l·:f.U'.:�L; ""f�··.· ':":'r' «r
.

_.
"

.

'. . .. ,- ",�·.L�"::"'t·:,:·t" ' ..
'�

"
' �_:._�.��""��"�"'�"'-'��':.�';__:'.'::''::::'��::!::::::::l�b;±li!!�e::���f:=�===�;;�;;;;'::"'"",,,r=���;';":

�ConvênlOS Escovores Jmprlniein..,'�
\con. da 1" pagina) sul Carlos ncneux c-. erua .. ncmnas, (8ecitndó:tlo�o cte ape _ cnapecó, (Nor- chel -= Criciuma, tMéd1o'):

r Ensínu J'rlmáriOJ; l7. al- que. IOl.unsial); 21. Glná- c.oi ; 24. Grupo Esc. Prol mulj ; 36. Esc. Isol. Est. 45. E�cola Ruy Barbosa ...:..

nulo Santa rnomena _ slo e Esc. Normal São J�- • João BO:Js _ Guabiruba. Craveiro II _ ltaiópoUs, Rlo do Sul, (Primário Ele

RjQ das Antas, (Médio);.' iié _ Launelilltino, .. ANorm'll (Prlm.cjâlementarj ç, 25. (Primário): 31-. Classes ment-m : e6. Gin{Hlio São.

UI. E. Normal N. S. çl.os an- 20 Ciclo): 22. Ginásio e Instituto Santa Inês _ Prjmúrtaa anexas à Escol" José - Rio Negrfnho (Se

jas _ Rio das Antas, (Mé- Esc. Normal Sã� Jos:é _ Brusque, (Escola p/exccp- Nurrual M. Tereza Mlcbcl":'" cundértoj .

d,lo): J9. zsc. Norru. Cônsul Laurcntínc., iP..inn.sial - la ctoneter r 26'. Ginásio São oncnnnu, rpl'lmál'Jol; 38.

CílJ'los neuaux - BrWlliilue, Cield; 23. Ginásic da es«, J' sé . - pórw União, (Me- GiJuisio Ccusul Carlos Re

fN�mal); 20. Glnásio.(Jón- N.'Stl'9,'. C. dc zesus -'->. ca- d.io �OJnlljliall; 27. j!:::ic. naux - Brusque (Ginisléü
Normal Santos e,.njos _ 10 Ciclo); 40. Ginásio c

Pórto União. (Gin. e Nor- &;C. NOl'Rla! -AtI:iu'ja �xilhl.-
mau : 28. Esc. Reuoidas G. dera - Rio do Sul. (Médlo
JO;l� aansta - rtatõpctís, ginasial); 41. EscÜla Nor-

O INSTITUTO DE IDIOMAS YAZIGI comurucc.
IPrimá íor ; 29. Soco Oultu- met Cristo Rei - Joaçaba,
rõll e Benef. Nossa sermo- (20 Otcl-) ; 42. GinásIo S,

L'a Medianeira - Nova João Batista - Campos
'l'rento, (Prlmári::»; SO, CO- li!CWlJs. (G-lnasial\; 43. pp
1�lo Dom aosc- - Rio do core No/mal.8 . ..João B��Hs

Sul, r Pr-ímát-íoj ; ai. Esc. ta, ";" CaplP9s Novos. rx-r
Normal Imaculada ccncer- mal 2° .ciclo); 44. Escola

cão - Videira, tNormaJ._2° Nom.13,l MW-r.e -.retem M�,. ' .... IIAII�DO.usIL
C!c!o); 3,1. Grupo Escolar
Lacerda Coutinho - Nova
Trento. rprfmárfoj ; 88. Es

cola Normal Sã.o José -

ccncõrcüe, � gecundríc c

C')!I?9;ÜI.J); 34. Ginàsio São

J ,�é - ConGórd!a, Secun
dárlo): 35. Escol,a Normal

-1.

38 - J(_·go de plneéls, ca

belo longo, unidade - um,
quanÚdade - 1.

39 - Régua, plástica
(50cms,) unjuade - um,

quausidade - 1.

40 _ zen» glllô, unidade
_ caixa, quantlnade - l.

U _ Caneta para pena

gíuc, untcauc - 11m, quan

tidade - 3.

42 _ A:lt\jOl.lr, rara dese

nhista (lâmpada fria), uni

dade - um, quantidade -

1.

43 - Caneta, para penas

snup.es, uc.cace - um,

quantidade - 1.

44 - Acnuued-r. unida.

de - um, quantidade - 1.

45 - G·Jde - mjsturndor
de tintas, uniu ..de - um,
quantidade - 1.

46 - aspanaeor de oese

nhi: "a, I. n.uJ..ti� - um,

quan[,iCad� _ 1.

47 - Curva;; francesas

(jôgo), unidade - jogo,
quautid:.lde - l.

48 -- Transferidor (20

cenlimetrrs de d:ametro),
unidade - U:l1. quantidade
_1.

6---

-1.

22 - Régua T com 1,20m.
de

. çomprimento, unidade

uma, - quantidade - 1.

23 - Esquadro, 45°/600,
grande 40 centímetrosj ,

u

nidade - um, quantidade
-2.

24 _ Esquadro, 45°/600,

pequeno 05 centímetros)
-2.

25 - Escala-triangular,
unidade - um, quuntldade
-1.

2G -- Estojo de desenhe,
com 15 peças, unidade -

um quantidade - 1

27 - E.�tôjo d€ ri-rmo

graro, nnídade - um, qU:1ll

tidade - 1.

28 _ Borracha (M.P.) -

verde, unidade - um, quan

ttceoe .-. 3.
2D _ 'r.nta nanquím, em

tubos. unidad� - tub�,
quantidade - 6.

30 _ Jógo de tinta �) -

che �tfd:,s as eore,). ,';1:,:a

:j .. _ jú��. qll��fl"ade - - 1.
.

31 - Lapls si'r'(' "F". uni

dade _ .l>érle. qu,Lntldad: -

2.

Lapis série ":IB". unidélde:

_ 5é�·!.'!, f't'�nt'dade - 2.

Lapis �(.rip "'F'L", unld3de
_ .'�·!e f"ll"n"j"'d" - 2.

LápiS séric "F2". \1'11rl.a-le

_ série, quantldü "P ')

Lápis série "F='i" un;dill:.e
__ sé.rie, quantidade - 2.

Láuis sÉ'l'ie "F4''_ unidade
_ série, quantidade - 2.

Lápis série "F5". ul'lidade
_ sér:e qlJanti<i:'l::lD -� 2.

Lapls série "F6", unidade

_ �êri,e, quantidade - 2.

LápiS série "H,", I.m'dade

sé:-ir:: , Quantidade - 2.

Lipis série 'H1", unidade

_ t-érie, Ql.wntjdade - 2.

Lapis série "H2", unidade
sél':.e, quantidade - 2,

Lâpis série "E3" un!da.:ie
_ ré:ie, quantidade - 2

Lápis série "H4" u!YdJ

de'- série, quantidade -

2.

Lápis sé!'ie "R5". unidade

_� ,'É'rlc. qU"tltida::'e - '!.

Láp:s série "H6", unldaue

-

L�;'l:' ���em.:��.�eun�d�'de
_ serle, quantidade - 2

L"'pis Eérie Dl". U:Jidade

sprie. quaniidade - 2.

La,pls.sélie "B2", unidade
_ ;õêrie, quantidade - 2.

Lápis série "B3", unidade
_ Eérie, quantidade - 2.

Lápis série "B4", unida

de - sérje" qUllntWade -

2.

Lapis série "B5", unidade
_ sêrle, quantidade'- 2.

Lapis série "B6", unidade
_ si!:r.ie, quantidade - 2.

32 -,- Caneta gratfos, com

estojn de pena completos.
unidade - um. ttuanlidade
-1.

33 - penõl bico qe pato,
un:dade _ jogo, quantlda
de-l

34 - Papel, vegetal, de

la. qualidade, COI' branco,

largura II0Clll., pesando 85

gramas pJr metro quadra

do, em rôlo com 20 rnetrcs,
unidade - rôlo, quantidade
-l-

35 - Papel canson, de

desenho, de prlmeim qua

lidade, cor brant:o. largu "

1l0cm., gramat"ra 2110 gnl.

mas por metr(l quadl'ad;)
em rôlo com 20 ml"tros. u"

n'd'1ce _ rólo. quantidao')
_l-

36 - B!óco dc papel. mi
limetrado. de Ia. qualidade,
unidade - blóco, quanti
dade - L

37 ,- Tira linha�, duplo,

o Departnmentc Central

de Comprns, to�na públl
cu que Iara reenaer, no) dia

8-:4·19{)3, as q\LLllZ� boras,
IM sua séde à Praça.I4uro
Muller, n. 2, CONCORR1l:N

CIA PUBLICA. nas çondi
ÇOê3 seguintes:

I1fSnTUTO Df lDIOMAS lAl161 I _ OBJETO DA C'ONCOR

RS!K-CIA
1 - Livro encadernado,

para ponto, cem 100 Ióihus,
pautadas numeradas de

1 ... lOU. e ,. p�pdl apergu

mnnado, de la. qualidade,
22 quilos uu 7� grnmas por

met.o quadrado capa cm

p.1'plllão .ecooert-, n perga
nue preta, com guarda,
formato 22xS3cm.. unidade
_ .''"11 qU!:l.tidade - 50.

2 _ Papel, npergaminha
do, de la. qualtdade. de côr

branca, fO:-l.l13.to 22x33cm"
de 24 quilos pacotes dl3 500

folhas, I.m!dade - paer-te,
quantidade - 100.

a - Papel. Floor po: t, de

la qualid:.lde, psrcl :ln!)rts
l'iio e rÓi),:1,' de cô:- branco,
f(j:-,n�t .. '!?-.::ncm. 3" '!"1_

l<,,,.� ::�! :"l,,',ro quadradJ,
e.L y� <:' --:e- 500 fôlhas ?

�e.g:',!.l!'-lllldO, u'1;dnde

paco�e, quantidade -' 200.

4 _ Papel, almaço. pl.U

t"do, em pa"el apergami
:1h",do de la. qualidade. Ca

�ae�eri<;t:�as: _. (Jôr br:ln�a

F3l'r.1a*.0: - 2"':311�3cm ..

(Fôlha dobradal. Grama

tnrn: _ 75 gramas ;l�r me

tro quadrado. ACrndiclona
menta: - Pacote!': com 200

folhas, unidade - paco�e,

quantidade - l:0.

o roeres os mteressaco- que )0 estõc coe, tos a Inu
rrtcutcs pora o Cl)k.�U Ut: .._0N v'1:.r..�A,,==,AU" 1:,',1'-.

1I'-4\:1Lt:.� poro qucrsquer do rres c:stóg1JS, cterec-noc
hor6rio,\ ocequcocs nos perfocos aa monno raroa c

à noite,
.

u ... trossim, comunica aos alunas vigentes que o

reinicio oc-, oulae se-c no semana em curso, obece
cenoc aos hororios jâ estabelecidos.

, Melh�l'�s informações na Secretaria do tnsntu

to, no borórto dos 9 os II horos e das 15 cs 20,45
horas, de segundo à sexto feira e aos sâbados IJO�

9 às 10,30 horas.
. '

Florionópols, 4 de fevereiro de 1963'
A DIRECÃO

Curso PrBpalaJór10 Collfinenle
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCJRSOS

ARTIGO 91 IGINA'SIO EM UM ANO)
PRE-G.)lJASIAL ADMISSÃO DURANT-E O ANO
DATILCGRAFIA

.

---------�-�--------

Emprêsa de Luz e Fôrça de
FtorianopoUs S.A.· - ElFFA

��Il\"('''r<: r.dO:'j�!a_': R�A'roa!o DA DIRETORIA

C::ll."oant"l :ts d�·termli1ações legai� e estatutilrias, n_PL"n:r. ,nos submeter 'iO

\'cs"o cxa;lle e t'']:':et:iação t) !'iJ.lanço gerai, adem nst N:i;.J da conta_. c.e lucros
e JjHd<l� i pa!'':!�er do Conselho Fiscal, dJCUlnento� êstcil :,tillen�t";, aós negÓC.o5

��I:rclu�t'�i����1od�il��n�3S0 ;n�rd���sr����!. f���D��t�;;io� �;��r�: !'�f��osi)1�=
"dc;- :l "lU t!'anquil:l c dctalhado estudo da situaçió ecolll'mico ·LnUi.1Ced.'a d)

. ,j: � :J: ":�::.

C:lt O��i!ll ..'!!'ta Diret-rla sentc·�e no dever. de l'esdaltnr'que encootr:l :l

\'O�S'l 'hfpo�kã\) para frrnecer outros elementos elucid:1tlvos que julgardes in

'1:�lJl!1�� 1"":''; ,I. Ui". aio e sereno e:';3.111'" cl \� .ativA:l"des da Empl'Psa dUl'l-ante c aJ1.,l·

dldo p:,erc:�fo �:Jclal, bem como out:'os esclarecimentos de ordem gerai.
Flrl'ianópJlls, 15 d.e março de 1963
Lúcio Fl'�ims dl Silva. DLetor-Pl'esldente
EngO Heins Lp,cl, Dil'etor-Té{'nic:o .

,.;Mi-'al!;SA DE LUZ E FOR�A DE FLORIANóPOLIS S. A.
;'E L F F A"

l:>'IT ..ANÇO GERAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1962
, A T I V O

-

. B�seado nos mais modernos proce�os
goglcos.

� Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
- EquipL1dO c::m máquinas (lavas
HORA'RIOS, DIURNOS e NOTUR'NOS
Foç.:. sua lrscrição à Ruo Dr. Fúlvio Aducci

ga 24 de M:.;io, 748 - 1. andar.
ESTREITO

peda-
II .� F(.-�:'[P.LIDADES

1 _ 03 �nteress:ldos deve-

rão a·e:1f"'r a� seguintes
f rn-::'llidac'es:

a _ '''J,esentar declara

r::'o cl" c_ nhecimento e sub

n:s -') 'as normas do Edi

tal n. Crl-�8-1-1\'l63, publica
do no Difrlo Ollclal n.

7.226 de 6 de fevereiro de

1963;
b _ O., envelopes, c ...nten

do propostas e documentos,
deveráo ·su entregues no

DepartamEnto Central de

Compras. até às treze ho

:'n..� 11 dh oito de abril de

l'T3 r'Nl,'ante recibo, em

c;u� n:�n(':on:1:'{l_ data e ho

ra d� r::c'Õ'blmento, assinado
p'J:' fl.md�nãrio do Depar
tamen.o Cen"ral' ce Cem-

anti

FPOLlS
-- ------------- --

GiMA'SIO fM UM AfiO
Ago�o� co� maiores probobiHdades _ Faça o

��������E� Rua Dr. Fúlvio Aducci. 748 CURSO 5 - Papel, a'.m!l.i;O, sem

p'luta. em papel, ,'iulfite de

la. CJualldad�. Caracteris!l

cas: - Côr bran:::). Forma

to: _ 22k32/33cm. (Fõ\ha

d o·adal. Gra:r:atura: 75

g:'an'as por metro quadra
do. Acondicionf\mento:
Pacotes com 200 folhas u

nid�lde - paco'-.e. quanttd:t
de - 50.

G _ Papel, bufon. de la.

qualidade, branCr', formato

22x33cm. de 2·1 quiios em cadn

resma com 5GO fÕ:.has ou 75

gramas pilr metro quadra
d:), em pa�otes de 500 fó

lh"s. unidade - p:lcote,
qu.mtidade _-400.

7 _ papel, estêucU, prÓ
prio para mimeógrafo GES

TETNER, cor azul, c3pacl
dade minima d� repro,

dução 2.000 cópias, ,acon

dldonado ·em caixm; com 24

estênceis, unidade - caixa,
quantidade - 25.

8 - Papel-jOrnal. nacJo

na!. form<=.to 22x33c'.n., cla
ro. de la. qualid-..de, 18 qui
I �s em cada resma de 500

folhas '(BEl ou 56 gramas

por metro quadrado, em

pacotes de 500 fôlhas, uni
dade - pacote, quantld�de
- 20,

9 - Papel, carbono, PL'Ó
pri:! para máquina de escre

ver, cor preto, de la quall
dade tamanho ofiei:), acon
dicionado em caixas com

100 folhas, unidade - cai

xa, quantidade - 50.

10 - Blocos para ca.lculrs,
rU notas em papel jornal,
de la qualidade, unidilde -

blóco. quant.idade ,-'- 500.
11 _ Pasta. para arquivo

A. '1'" unidade - l1mn. quan

tllHde - 50.

12 _ Classificador, tamanho
ofício, com capa em carto

lina e molas .espirais, uni
dade _ um, quantidade

-

500.
13 _ Borracha, biCrlor,

para lâpls e tinta, em cai

xa com 12 borrachas, uni
dade _ caixa, quantidade
10.

'

14 _ Tinta, para duplí·
cador CESTETNER, acondi
cionada em tubos, unidade
_ tubo, auantidade - 30.

15 - Clips, tamanho mé

dio, unidade - quilO, quan
tidade - 10.

16 - COlchetes na 5, uni-

Cl'iciumo, 12 de março de 196�: �d5�
- caixa, quantidade

.RfX·MARCAS f PATENfES
Agente OJiclal da Propriedade ladllstrial
!i:egútfu �e marcas, patt:lut:i> ae ln!1enção, >1-omes co
�Uc1al8, tttulos de elJtabelecl1Iumto, im:l1t11a.8. ,rrll!leS da

propU{lul.da e lnan:a1' de e.rpt/f'lw':I'"

Rua Tenente Si! velra. 29 - 10 dndar _

SALA 8 - lALT\)S 04 CASA NAtR _ fLORIANO'.
POLIS - CAIXA POSTAL 97 -iON� &912

IMOJ:ILI",ADO
20 - Bens e Insta!ações ('111 Ser\'iç:l
26 _ Bens e Inst. em Proc. de R::!c!ass:ficação

164,270.76470

42.5?4.13ÚO 206.834.987.00

:lI3F'::':'H\'EL
40 - Caixa
41 - Banco:;

I
!H;/.:,I�.'\V!-:"L ,

Curto Prazo
60 - Contas a R'!ceber
62 - Dev.edores Diversos
64 - Depósitos Especiais ou Cllução

Longo Prazo
G� - Almoxnrifado
66 - C.lpi�ftl a Realirar - Açõcs

PENDENTE
50 - Débjtos em Su-"penso
5'� _ Ooras e Sel'\'içús em Al.1::1alllent::>

974.91030
15.276.21820 lG,251.1285ú

c "'-rop�!ltns serão a-

bert:i::;, à tré; horns do dia

8.'4/H)�3, e na p:'e!lcnça do�

pr�,p :n'�nt ," �cus repre
sentante3 le' ais.

26.778.658,70
..: ....Hl'ldJl,-iO

4.j,.� ...\J(j 52.6S7.09l;.1:)

EDITAL
BAIIlO�DE DESEIfJ8H'BlEJfTO DO
ESTADO DE SAJlTA CATAImA S. A

AS�E'l.A GERAL ORDINA'RlA

_

São cQ.rlVOCa�?S 0$ Senhores AcionlnJ$ a se reuni
J.em em, assembleia ge:'al ordinário, no .'lede dêste
Ba�co, a Pmça 15 de Novembro, esquil'lo da Ru:l. dos
1,lheus, nesta capital, no dia 28 de mal""',o corren:e,os 9 (nove) horas, com a seguinte

III - JULGAMENTO37.!l54.719.80
:,.,.;)I".t>.J.W -

No julgament" dl. concor

rêncl.a serão observadas as

dj�p:J<;:ç)es do arl;. 23, do Re

gularr:ento aprovado pelo
Decreton. S'!!'-25-08-61j3B2.
A c,..ncorréndn poderá ser

anulada. l'ma vez que te

nha sido p:-eterida formali

dade exprcssamente exigi
da pelas Lei::; e a omissão

Imoorte em prejuizo aos

co�corrent�s, ao Estado rU

ã. m:.>mlid"'.de da ConcorrEm

cia.
O Departamento Central

de Compras, por sua Coreis

sãn Julgad')ra, reserva-se o

direito de anular a Concor

rência, caso as propostas a

presentadas não correspon

dam aos interêsses· do Es

tado·
Florlanópol\s, em 8 de

março de 1963.

5.846.337:�rf
4H.{ill.v,J •• ,v 54.157 ,668, �D

(JONTA lH RESULTADO
90 - Lucros e Perdas "

C0MP}!;NSAÇÃ.O
00 - Ações Cauci-n�das
U 11 _ Hesultados a Compensar

29.937.630,30

50.000.00
99.45B.483.60 99.508.483.60

5J�.800.33g.5iJTOTAL
O.RDliM DO DIA

paSSIVO
INI1XTGI'VEL

lO - Capital
II - Rc",ervas

.

I o) temOr conhecimento. do refattlr10 do Dir,e,
tO�lO, l'ef.eren!e ao e�cício de ,1962, bem como .exa

mll1Rr, dlScuu .. oE! deliberar a r)8spejto do parecer do
Can�el.�o Fiscol, do balanço e dos contas

anu�'s
dos

admlnJstrodQfes;

dir"et:::, proceder à eleição de SU�r;!ntes de Df.o; (2)

� .0)' p,roced':f à eleição dos rr,ll'mbros do Cón."e
lho. Fiscal e seu suplen:tes;

4.0) fixar o remuneração da Direto:'io dos rrrm

b�os do Conselho Fiscal e do Conselho de Ádm'inistro_
çoo;

250.000.000,00
23.806.1511.80 273.806.159.<sr

EXIGJVEL
Curto Prazo

30 - Comas a Pagar
;i! - Obrit.;açôcs a Pagar
34 - Dividendos Decla�dos .

37 - Uutoros Crêditos COrrentes
Longo Prazo

3!l - Créditos da CELESC

14.520.424.00
10.146.104.90

41).fIOO,00
12.163.412.30 46.8'i9.741,2!l

92.357.800,70

PENDFNTE
51 _ Créditos '-'m SI.'''l)('DiQ
53 - Auxilio Para construt:ões

3.747.-164,40
1�.500.68!i.80 23.248.154,20

5.0) outros asSuntos de interêss;e da sociedadj..
Observo-se aes S�nhores Acionlstas aue fiC(ll'õn

súsocnsos as tIanSf,-�� .... r.s.ns de ações nos dez dia� que
antecooerem O' os�bléio.

Flarioni)polIs, 15 de trlal'ço de 1963
Alcides Abreu, - blí.?o;jrlpnte
J, J. de Cunertino Medei"os _ diretor
José Pedro Gil, _ diretor
Jacab A. M, Náclll - diretor
tido de' São Plócidô Brandão, _ dil'etor.

20/3/63

CO:lt.P�',��;ACAO
O I - Cuuçao da

-

Giretorla
012 - Resultado de Compensnc;ão

(Rubens VictOr da Sil

va) _ Presidente50,000.00
9[l,458.?83,60 99.508.483,60

535.800.339.50

21-3-63

CI'ST O TA L

DEMONSTaACAO DA CONTA LUCROS & PERDAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE HI62

DÊBITO
Pr(>cisa-se de wna qae

durma no emprêgQ. Pago;>.
se bem. Rua Feliciano N'l

ne� Pires, 17, �esta.

27-3-63

90 _ Saldo d� exercício de 1961
_ Estorno desp. conservaçãi) Linha Caro

Fpolls .. exereicio de 11160
!lO.lO _ Imposto do Sélo recolhido 110 Banco do
Brasil
[lO.11 - Quota de Dep:'cciaç[to dc Bcns e Insta

lações
�(\ OI _ De:'lpesas dc Explorac.i. . dê""� eX�l'cíciO
\/0.21 _ Deduçôes a Renda, deste exerciCI'J

31.802.961.40

741.780,50 ,..

728.663,40

1,510.000,00
126.838.760.20

933.202.20 Dra. UPA O!lrLA WlCFTI,AMMON
CIRURGIÃO - DEtjTIS'A

Atende 8ros e Cr'''ncos

Métoco psicológico mderno - esoecializado
poro cria"91S - Al'r'/J., ROTAÇÁO
Aplicaçõo tópica d, fi,'" r

Atende das 10 à,. 12 "do� 15 às- 18 horas
Ruo Sôa l(,IOf> n (1 30

fôrça e luz de Cresciuma S, A,
- AVISO

.162. 55".427.'10TOTAL

CRll:DITO
90.00 _ R"ccita de Expl'lrncão, dêste exercício
90.20 _ Receita Estranha a Exploração. déste

exers.
90 -:-- _r:_r��/�g ��;�p:r:':e�cf�i��;'Ó63
TOTAL

Acham-se à disposiçõo dos Senhores ocionis

tas� na sede social, os documentos o que s,e- refere ()

artigo 99, do decreto-Iei n. 2.627, de 26 de setem
bro; de 1940.

3.198.985'.!10
5.120.10

29.937680.30

I "2�!i!i "iA :�7 . 70

CASA NO CENTRO
17 - Fita, bicolor, para

mâquina de escrever. uni.da

de _ um, quantidade 240.

18 - Papel mantlha, de ---------- _

la. qualidade, cór amarelo,
formato 60 x 90cm, de 42

gramas por metro quadrll
-':lo, unidade - quilo, quan
tidade - 150.

19 _ Grampos, para maqul
na de grampear, 29/6, uni
dade - milheiro, quantIda
de _ 10.
20 - Cordão, para paCO�

tldade _ 00

21 _ Canetas, esferogri

ficas, com carga :lzul. unl

dl1,de - grasa, quantidade

Florlanópolis. em 31 de deze:nbro dc 1962
Lúcio Ft:clta� da Silva
Diretor-Pre<:idente

F. J. C. Conziani
Diretor Gerente
19-3-63

Procuro para alugar ou comprar.
Tratar com Osmar nésto Redação,

Reiuz Lippel
Diretor-Técnico

C-,ny ,Ril'.ndo Sc!1eidt
Tec. Contab. Reg, 1336-CRC--SC

Pl\RECER DO CO�SELHO FISCAL·

I�
'':-',

� WAlI publicidade'
I • 1.· em Sta. Catarina

rJ
'Confecçio e conservaçlio de palnél.

em todôl o EsI':st:O

VfNDE'-Sf-K<'''. nl)'l!··., n�sjn,,(k� m""'I:lr<)S do Conselho Fiscal da Emprêsa de Luz c

Forca. ce 1-'1��h'lr)n"'i� S. iJ.. - F1LfFA, em cumprimento ao (lue dJs.põe a J,egj6-

à�Ç;\glC�2%1;:�:.('�C-���·�!���\ ;�C;;f���� d�����Ç� �!r�l° r;�!il;:,e a�6�:rc���n;���
do a 31 cc de?'mll"O de 1962, e, examinand(-. os respecJtiv08 �umeDtiOs, achu·

�-... � ;1;(1� �J1��;:;r��so�der:i=d�:!Çode��:r�s �:��;a�l t��·�O:t��l��
U.rcto, Ia (:\lrante aquêle e.J(trcW!o.

F1orianópoli8, 15 de fevereiro de 1963.

• �:
.. R,udolfG Schei�mentel

• \ João 'Battsta dos Santos

,:r---:----� J� ,f..e�� y�j,ri .••••-P
. ..,..:..._

_..:.:..-=::IO.....'.�" ....",�",�lbd';�����i:;" .. ;\ ., •. ���';,,�"'*'-. '.�'�(,;"

� Vende-se wna ca"a, récem construid:l localizada
próximo ao j"rdim da Trindade" com living, três qua�
tos com armários embutidos banheiros, cozinha. e de
maLs dependências, ãJ:ea dc serviç� coberta garagl!Ql e

quintal. Tratar no Edi!iclo B:lnco d8 Desenv�lvtmento do
Estado, 5° andar, conj. 511 ou 1 ' �ne!l �198 e 2691
no Ilnnlrio de 9 às 12 f' 14 :I.� Ir. h ....m�.

'

3--4--63.
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posse
Almirante Murilo Vasco ao Vale e Silva é o novo Comanaante - Almlran e

tes altas autoridades
prestadas por eentlngentea
da Marinha, tomou peese
ontem o novo Comandante
do 5.0 Distrito Naval.
Com" 51! sabe, o Alrníran

te Jurandír MUller de oe-n
pos, antigo Comandante da

quela grande unidade da

Marinha, foi nomeado Para.
a Escola Superior de Guer-'
<a.

O novo Demandante, Al
mirante Mu�rilQ Vasco' Va
l e e Silva, tomou posse _QII

10 horas. ria Escola de A-

ÍJ ·E:sT-AD·O
l

w.. • IVJS .UnlCO DIAIlO 'E UII'U tAJABlxA .....�

FlorianópoliS, (Quarta-Feira), 20 de Março de 1�3

urandir vai para a Escola Superior de Guerra - Honras Militarês - Presen-
po Metropolitano, D. J'>,{- dtadce em Pleelanópelts: o. PASSAGE!\t DO dia do novo Comandante. des na Escola de Aprendlz�lJ
quim Domingues de ouv-i- presidente do Tribunal' ti" COl\IANDO í\. ... .... ! Marinheiros, .aPós o que o

Ta; o Desembargador I 10 ccntas. Minlstrn Neison Hcl DESFILE DA Almirante Murilo Vasco (.0
Guilhcn Pereira de Mello, ter Stoterau; Secretários de Em seguida, ini realiza- TROPA Vale e Silva, Qfereceu um <:0

Presidente de Tribunal Re Estado, além de altas auto da a passagem dn Ceman- quetel às autoridades no

gtcnal Eleitoral; todo!! oS needes. do do 5.Q DiS\rito Naval, e O deeftle de fõrças da M'l salão ncbre da referida '.&_

Comandantes Militanls se- feita a leitura da ordem �'io nnha encerrou as solentda cola.

prendlzee Marinheiroa, ten

do ante. cuvlde a última ee

dem do dia do seu anteece

AUTORIDADES

PRESENTES

çâ»,

o mais

preto
Com eueessc a RádiQ Ne

reu Ramos, da cidade de
Blumenau vem epresentan
do tôdas às sextas feiras a

destacado
brancono

partir das 220 horas, o pro
grama PRETO NO BRANCO
Trata-se de um pregeama

que semanalmente entre vis

Corno ocnvtdadce de hm
ra se encontl'l&Vam na Esc:!

la de Aprendizes Mllrinhfli

I'OS, o Gcve-naaer Celso 'lta

mos, o Reitor Luiz OsvaMo
D'Acampora; o Presidente
dq Tribunal de JustiÇa, De
eembaj-gadcr Arno Pedro

Heeehl ; o Deputedc Ivo sn
ver-e, Presidente da neeem
bléIa Legislativa; o arceore

Catarinenses
elétrica

reclamam mais energia
para suas Indústrias,

Por (caslão dü sua re

cente estada no Rio de Ja

neno, o Governador Celso

Ramos prestou declarações
à imprensa cartr-ca. abor

dando os problemas de

energia elétrica com que se

defronta Santa Catarina.
Transcrevemos aqui a

entrevista publicado
"correto da Manhã", em

sua edição do último dia

17:
"Se o Govêrno Federal

não nos ajudar a sotuctõ
nar o problema da ener

gia elétrtcn. em futuro

mult-, próximo o Estado
de Santa Catarina terá as

mesmaj dificuldades das

regiões mais pobres do
Nordeste. Disse ao COlTei:J
da Manàâ o Governad-a
Celso Ramos reiterando
pedido de providências da
União para a conclusão d'l
prtmeu-t fase da Sociedade
Termoelétrica de Caplvari
(SOTELCA). Depois de
lembrar que o problema de
ve ser resolvido com pno
rldude, pela necessidade

premente de. dar mais

energia no Vale do Itajaí o

chere do Exerutivo Cat'a-

funcionar 18 horas por dia,
mas tem de reduzir sua

produção a 12 horas, pele
deficit nO fornecimento de
energia.

PROGRESSO

"No Vale do Itaju i hã
Industrias de material ele.

trtco, auto-peças, mecàru
cu, tecelagem e eutras em

franco progresso. O de

senvolvimento poderia ser

ccoiu: no 311.. pág.)

CAPRU: I
B umeneu

Com a partiCipação de �OO
rtnen-e di�sp IlIIP as Iàbrj- profe�sores cursistas 130-lI
cas do maior centro indus-

. taduais e 70 munrcipete, to
trial do Estado poderiam dos lecionando na z<,na TU-

Crediário p. De�:mvolvimenlo
Dentro da .atual conju.l

turu politic�·econõmica dJ

pais há uma predominan;,a
preocupação em não eS�(tn
car a marcha do seu de3cn

volvimento.
Mau grado todos os pas'a

dos desacertos dos govêrneS
dificuldade. originada� "c"a
má aplicaçâo dos dinhe'."�

públicos, aviltamento ;le

pdeços do!! no�sos principa_s
produtos de exportação, o

Bralljj cresce. O Brasil se �e

senvolve e numa pdopor�i'.o
que assombra o mundo.

Parte de!!se crescimento é

consequência da capacld _ele

sempre Crescente, de abs,'
bsão do nos�o mercado n

terno. O consumo de t.ód·..I�
as utilidades aumenta di;.

ri.amestc. Ora, ninguem de"
conhece que o principal :a
tor para esse congumo fao
as facilidades do Pag�I"Cl ...n
tos. A supressão de ven·hs

refletindo-se, lógica e (t'\;;
maticamente, na diminui
ção da produção indu"trl,\l,
no menor consumo de mate

ria prima, redução das lI"e":l

d.as públicas e reduçãi. 'li!l

da, da mktl de obra, geratl�r
do prnbl�ma gravíssimo, ii<

desemprêgo.

Agora mesmi estames lHe

senciando, pm Florianóp,,]i3
uma Pr('moçào de Ve'1�"S
dos prlncif':Us art,igos de uH

lidade do lar. Quem não nt!

cessita desses essenciai n,-ti

Vo.s que compõem um em:"

vai doméstico? E quant�s
peasias nâo ficariam priva
das do Seu uso são fossem 3S

tacili.... .. pagament'l?
Já q.. menclon.amos a

momentosa promoção de .. r·n

das sob a denominação d"

"reforço dos enxovais" em

::���Ç!;o 1:�b1ar !!:l:�:
as tr!ldicionais e libero;i.�
�;mas condiç,es de vcn'J:l
dessa firma e que tãn p,'.le
rosa influênCia tiveram :-,:;.

vida da nossa cidade? SI1<1:1
tos milhares de ca�os ,[iI'I

.cei", Pra milhal'e" de l<t-fs
e chefe.s de família, niio lo
ram solucionadas com <::<>nl

preensão e atendimento hu
mano pel.a direção de A Mo
delar?

ral, foi instalado d"min�),
dia 17, em Blumenau
Curso Intensivo de Aper!"ei
çoamento de Professores :1.u

rals.

Ao ah, que contou co:n <I

presença de grande núme
ro de autoridades federa,�,
estaduais e mt.nlcipdis,
compareceram o titular da

Pasta de Educação e Cultu

ra, profesaor Elpidio R:\T

bosa e o Assessor de Edt1-:,a
ção e CultUra do Plano de
Metas do Govêrno Celso ROo
mos, Protessor Osvaldo rer
reira de Melo.

m
horas, no Salão Nobre. Nas
orações preferidas na oca

sião, Professr-res Elp,.cio
Barbo.sa e Osvaldo Ferreira
de Melo .acentuaram o tra
balho que se "<'m realiza.:1,jo
no �entido de uma tQtal re

cuperação do ensino, tendo
ambo$ Q5 oradores dest.a.Cct10
a importância do PIam-ia
mento EducaCional do' ::h
vêrn" Celso Ramos e o' per
,feito entrosamento que !'lê
vem obseJ:'vando estre os di.
versos órgã.Qs, em espec;al
PLAMEG-SEC.

o repres�ntante dos ln8
pet ... res escolares, ao faz'�r
uma saudação e�peclal 00

professor Elpidio Barbo!,,'I,
disse da satisfação de t}..!€S
os que preocupam com �g

prQblema,s do ensino em n.,s

sa terra, PI)T aquele emin�n
te educador haver .aSsurr:ido

Tendo duração de 10 dlts
o 'curso visa levar novos eo

nheclmentos técnic<t-peda.
gógiCos aos professores ru-

�a;��f:ses��:s �:�i���;:Ote�;'� �.;.__--__;;_ ..;.;
b� da 8.",,,,,,· d. Educa

IVHEZINHO NÃOI
çao e Cultura., com coorde t,

,.nação geral dá. profe��Jr:l. C A � t Z I TO!
Ingeburg De�ker. .

� _

� , ..
A: Inst!!.l....çao. "foi nO"cole- �

glo Sagrada Fllmilia, às 2.1i
_

Novos Secretários Tomam

Posse Hoje

stalacão
,

homem público estará em

Rádio Nerêu Ramosna

Ciovernador do
de

nhecídae pelo! entrevista1, s

até seu Inicio. E' na reaflda

de um programa que �oloJ

ca ee cartas na mesa, e {lHe

empolga os milhares de ;;:':1-

tentzedc-es da popular e

missnra blurnenauense.
Os dois ulttrnes homens

publtcce
'

que estiveram 1;)9-

ticlPando daquele prestig;',
80 programa, sem dúvtea

nenhuma. o mulher no g"

nero em Santa ceta-rne, fv
ram 08 �rs. Deputado Fed"

ral Humberto Lucena, d,

paraíba e vice_Iider do PSD

na cêma-a Federal, e (Ir

José Hulse, Presidente e»:

SOTELCA este exatamente
nu dia em que tomava cO)

nhectmcntc da: ncmeacú e

pelo Peevtaente da Repubií A propósito podemos desta
ca de novo Dirigente daque car que a .mprenea e o' -a
la Emprcza. Ambos fcrmn dio de Blumenau vem n-r

esp e aíalmunte a Blumun-iu cíand« com pleno realce a

Paro partlolper daquele prc • participação d'l Engenne-.«
.grama.·

'" Ceisq Ramos Filho no Pi'Ó-
Para a próxima sexta r-. xírnc peegrama preto 1�0

a Pasta. de Educação e CHI ta destacadas pcrecnalldaues Ta mets um -&omem de [,r. Branco, da Rádlc Nereu R3.

tu.�ca_. d_'_Es_t_a_d'_._",_,,_m_'_d_a_N_a_ jeção da vida pública cetc.

o'
Em recente decret;Q pU·.I1i

Cada no Diário OfiCial, o

Governador Ce!�o Ramos

disciplinou o uso de carrOl!

oflcia,is, tomando uma sé�

rle de providências afim dI"

evitar abusos, que por.�n·

tura possam haver, com l"PS

p�ito II utilização de autQ

móveiS pertencentes ao põ·

der Executivo. A�Blm se.na·)

sÓ poderã'l. cnnduzlr car.,,s

oficiais motoristas profisslo
nais regularmente matr!

culadns e aos quais por ,t<
d,a autoridade competent<:,
sejam atribuidas tais tun

ções. Somente têm direi';) a

Ca(.-·�� de representação, o

Governador, e respectivA.."
ca�as civil e' militar; o Vi

�..povel'nador; Secretárl"s

��I:st�;{lt:r�ma��:Cudtad�;
Ger.aI do Estado; Presiden

te e Diretoros das aut,a�

quius e DcpartamentQ autô
nomos. Esses veiculo�, tã

considerados dil repre�en�;a
ção e identificados por ch�
pas especiais.

uso
.do o seu USo será das 6

(seis) às 15 (quinze) ho;·as.
AoS domingos, ferladoo e

dias de ponto facultativ.:.,
nãQ será permitido o uso de
carros oficiais. Os vei�lJ�"s
oficiais, na capital do E�,"l

do, fora. dQ horário do exr.e

:!:�!:to:��a�:i�r!:t;u8e.,�:
Diretoria <le Obra� Públl:::n�
e no Edificio da� Direto,ias
e no interior, nas sedes dos

respectiv(ls serviç'l.� ou em.

tlQcal apropriado, aprovauo
pela autoridade supe"I��.
São excluidos, porém, ',,<,

carrns de sçrviço da. Sec ��

taria de Segurança púb!i-.:3.
do Corpo de Bombeiros, V.S

IImbulâncias, os vcícl[los de

socorro mecânico e oS de 1{!

pa.r�ção de ,emerg�nc1a.
Em Qutros artigo�� Ó· Go- .. '"

vernador toma ainda ma:s

algumas medidus, concernen
te a autorização da chefi(.
da C�sa ·Militar, �óbre a clr

culação dos veículqs, 'duriln
te o período e a.s situaçõ2s
proibidas, cabendo a fis!.!'I-

rinense estará durante :10
minutos sendo bcmbareea
do com as muís dtfcrentee

perguntas pelo jornalll!ta
responsável pela apresenta.
ção de preto no Brarlco.

Ser-á ele o dr. Celso R9.

jmos Filho, dl,:dicad�. Inte
hgente e cpcrçsc Secreta -Ie
de Viaçào � Obras Públic.1..,
de Santa Catarina. Sendo
TC!sponsavci por um dos b':!·

tores mais importantes :[li

administração e�taduaJ, le
r-àc os caunnenees dQ 'Vale
do Ibajai oportunidade de

conhecer fatos da mais alta
importância sôo-e aqut'n
que ...sté Hl'ndo feito e atn.tn
o será' no que tange a' r.,_
devias e cbrae publicas em

nos-c Estado.

Estado disciplina
(arros Oficiais

da de veiculos Qficiais, p'c grandes preocupações
blema que tem causil.'lo Poder Executivo.

Aproximando-se a eleição ne Sindicato dos Jor

nallstas ProfissionaIs, indaguei, com as minhas ve

leidades de replõesentante do PSD junto â Justiça
Eleitoral� se a turma do Sete Dedos, com a transfor
maçã-o do )orna1l.em Sete Palll�O�, terl.,. ,d.l�lt.o. a voto.
�.

A 're�sta f6i afirmativa. E dela,t:.qJii�1 Que; �ós
:�u�:;:OS:Ss��v'��éi!�a�:,;:������b�li:ad�el�:�ram fOr

NO aceso d$ um bate-boca na Câmara Municipal,
o vereador Lapa Pires, discordando do seu colega de

representação Norberto'Ungarettj acusou-o - acusar

é o verbo - de haver, no pleitQ em que se elegeu, re
cebido o voto do Prefeito Osvaldo Machado.

Na bancada pessedlsta a bamba fez com que o

vereador Waldemar olhasse para, o ver.eador Filomeno,
que olhou para o vereador Domingos, que olhou p;Ha
o ver.eador LúciO, que olhou pa;:a o vereador Peixo

to, que olhou para o vereador Dakir, que olhou para
o vereador Ungaretti, que olhou .. para cima ..

xx xx xx

O reinIcIado programa demolitôrio da oposiçã,),
A MARCHA DOS ACONTECIMENTOS, como da úl-

tlma vez, vai marchar até um acontecimento vulgac
mente chamado de eleição .•.
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